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Sammanfattning

Utredningen föreslår lagen 1978:763 med vissa bestämmelseratt om
marknadsföring alkoholdrycker, den s.k. alkoholreklamlagen,av
upphävs och särskilda bestämmelseratt marknadsföringom av
alkoholdrycker i stället samlas i 4 kap. i alkohollagenett nytt
1994: 1738. Den särskilda alkoholreklarmegleringen föreslås liksom
hittills tillämplig endast på marknadsföring alkoholdryckervara av

vänder sig till konsumenterna.som
Utgångspunkten för förslaget till lagreglering marknads-är att

föringen skall ske under sådana former samhälleliga, sociala ochatt
medicinska skadeverkningar alkoholkonsumtionen i möjligaste månav
undviks. Det markeras reglerna för alkoholreklamen haratt ett
alkoholpolitiskt syfte och regleringen del den fördaäratt en av
alkoholpolitiken.

All marknadsföring skall ske med återhållsamhet. Kravet på
återhållsamhet får betydelse för val reklammedel, reklamensav
innehåll och dess utformning. Påträngande eller uppsökande marknads-
föringsåtgärder enligt förslaget inteär tillåtna.

Alkoholreklam får enligt förslaget inte rikta sig särskilt till barn
och ungdomar eller skildra sådana Marknadsföringenpersoner. anses
rikta sig särskilt till barn och ungdomar den har sådanom en
utformning det kan dessa lätt lägger märke till ochatt kanantas att
påverkas den. Vid bedömningen marknadsföringen riktar sigav av om
särskilt till barn och ungdomar bör beaktas dryckens egenskaper och
sammansättning, dryckens popularitet hos dess och image.unga, namn
Varumärken och förpackningar kan också beaktas inom förramen en
helhetsbedömning framställningen.av

De materiella bestämmelserna i mångaöverensstämmer avseenden
med gällande på området. Reklamenrätt får dock till skillnad från vad

gäller idag skildra människor och situationer naturligtsom ettsom
hör ihop medsätt alkoholdrycker. De lagstadgade förbuden mot att

marknadsföra alkoholdrycker i kommersiella i tidningar samtannonser
i radio och kompletterasTV med förbud i filmerett mot annonser som
visas offentligt. När det gäller tidningar omfattar annonsförbudet enligt
förslaget samtliga alkoholdrycker, dvs. också öl. De enda undantag

föreslås från armonsförbuden tidningar och filmersom avser som
tillhandahålls på Systembolagets försäljningsställen. I övrigt blir det
inte tillåtet med alkoholreklam i tidningar distribuerassom
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allmänhetentillställsellerserveringsställenellerförsäljnings- som
prenumeration.ellerbeställninggenom

vänder sigalkoholdryckermarknadsföringföreslåsDet somatt av
ochförsäljnings-tillåtenskallhittillsliksomtill konsumenter vara

endastdockförsäljningsställen fårReklamenserveringsställen. avse
nyhet isortimentet. Dettai äringåralkoholdryckerde ensom
föreslårUtredningennärvarande gäller.förvadtillförhållande som

allmärmaDealkoholreklam Internet.förreglersärskildanågrainte
i den månreklamsådantillämpliga påutredningenenligtreglerna är

reklamsådanförutsättning förpublik. Ensvensk attsig tillvänderden
återhållsam.densålunda ärtillåten ärbedömasskall attsom

alkoholhaltigaandraochlättölförreklamenbeträffandeOckså
Marknadsföringennyhet.lagförslagetinnehållerlättdrycker aven

förväxlaskanden intesådantutformas sättskalldrycker attsådana
innehållersådanadvs.alkoholdryckermarknadsföringmed somav

marknads-viddetföreslåsDessutomvolymprocent. att2,25änmer
kommersiellasådanailättdryckeralkoholhaltiga annonserföring av

användasfårarmonsförbudet inteallmärmadetomfattas sammaavsom
förbrukdel inågontill ärellerhelheti sinkännetecken ensom

varumärkeslagen.enligtregistreratellerinarbetatalkoholdryck eller är
alkoholdryckerhindrabestämmelsen är attdenmed attSyftet nya
alkoholhaltigamarknadsföringenindirektmarknadsförs avgenom

känneteckenvissaanvändaiBegränsningen rättenlättdrycker. att avser
och TVradiotidningar,ikommersiellaendastnämnts armonsersom

intealkoholreklarnreglemasärskildadeberörövrigtfilm. Isamt
medförväxlasinte kanreklamenså längelättdryckeralkoholhaltiga

produkter.alkoholstarkareförreklamen
SIFO/IMU-ochSCBmarknadsundersökningartvåGenom som

framkommitdetharuppdrag attutredningensutförtTestologen
sedanökatharalkoholdryckermarknadsföringsåtgärder avsersom

utredningensEnligt1995.januariden 1i EUmedlemblevSverige
flermångasåframför allt ihärtillförklaringen attliggeruppfattning

produkterflerbetydligtalkoholdryckermedhandlar attsamtnu
Infonnationsbehovet harför konsumenterna.tillgängligafinnsnumera

regleringenändradedenvisatsinteharökat. Detsåledes att av
harEU-medlernskapetföljdtillalkoholdryckerförmarknaden av

någonialkoholreklamenieller mönstretutvecklingenpåverkat av
riktning.påtagligannan

Utredningentillsynen.förförändringarharUtredningen övervägt
huvudan-fårfortsättningsvisKonsumentverket/KO ävenföreslår att

förreglernasärskildadeefterlevnadenövervakaför att avsvaret
serveringstillstånds-tillsynenföreslås överDockalkoholreklamen. att
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havarnas marknadsföring serveringsställen i första hand skall utövas
kommunerna.av
När Konsumentverket/KO sin tillsynutövar kommer de mark-

nadsrättsliga sanktionerna förbud och ålägganden vid vite enligt 14 och
19 eller 21 §§ marknadsföringslagen tillämpliga. När detatt ärvara
kommunerna tillsynenutövar innehavarna serveringstill-motsom av
stånd det i ställetär sanktionerna enligt alkohollagen ägersom

överträdelsertillämplighet. de särskilda bestämmelserna förav
marknadsföring i 4 kap. alkohollagen kan också leda till återkallelse

partihandels-, tillverknings- eller serveringstillstånd. En förut-av
sättning härför tillståndshavarenär gjort sig skyldig till allvarligatt en
överträdelse och därför inte längre bör bedriva verksamheten eller
hans marknadsföring tidigare har föranlett åtgärder enligt alkohollagen
eller marknadsföringslagen. För återkallelse serveringstillståndav

kommunerna och för återkallelse partihandels- ellersvarar av
tillverkningstillstând Alkoholinspektionen. Utredningen föreslårsvarar

möjligheten döma marknadsstörningsavgift vidatt att överträdelserut
förbudet marknadsföra alkoholdrycker i kommersiellamot attav

i radio- eller televisionssändningar avskaffas.annonser
I utredningens uppdrag har ingått klargöra innebördenatt av

reglerna för Systembolaget AB:s produkturval det gäller bolagetsnär
möjligheter avvisa produkter med hänvisning till bl.a. produktensatt
förpackning, marknadsföring och produktinformation. Produkturvalet
skall sådant ingen favorisering sker inhemska produkter,attvara av
och det får grundas endast på bedömning produktens kvalitet,en av
särskilda risker för skadeverkningar produkten, kundernasav
efterfrågan och andra affärsmässiga etiska hänsyn punkt 4 isamt
avtalet mellan och Systembolaget AB. På begäran denstaten av
leverantör produkt har avvisats från eller avförts bolagetsav som ur

Alkoholsortimentsnärrmdenöverprövar beslutet.
Alkoholsortimentsnänmdens prövning har i utsträckning gjortsstor

gemenskapsrättens regler fri rörlighet förmot I den månom varor.
undantagsbestämrnelser eller sådan praxis från EG-domstolen som
medger undantag från förbudet kvantitativa importrestriktionermot
eller åtgärder med motsvarande verkan åberopas i nämndens av-
göranden har de inte tillämpliga. Med utgångspunkt från denansetts
tillämpning avtalet följ Alkoholsortimentsnänmdens praxisav som er av
har Systembolaget mycket begränsade möjligheter avvisa produkteratt
med hänsyn till produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverk-
ningar produkten eller etiska hänsyn.av

Kriterierna för produkturvalet enligt utredningensär mening
Ävenförenliga med grunderna för den svenska alkoholpolitiken. om

tillkomsten i och för sig avtalet mellan och Systembolagetstatenav
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medåtgärd skall jämställassådankanAB utgöra somenanses
Romfördraget deenligt artikel 30importrestriktioner ärkvantitativa

möjligenmed gemenskapsrätten,också förenligautredningenenligt
kriteriet etiska hänsyn.förmed undantag

utredningens meningenligtkonstruktionennuvarande ärDen
tydliggöras.produkturvalet bör ytterligareförlyckad. Reglernamindre

otydlig konstitutio-Systembolaget haroch ABmellanAvtalet staten en
till gemenskaps-dess förhållandemedförvilket bl.a.nell attstatus,

svårtolkad.ärrätten
avtalet Överarbetas ellerantingenmening börEnligt utredningens

exempelvisförordning,föras in i lag ellerbestämmelsernaaktuellade
bestämmelseralkoholförordningen. Försalkohollagen eller om

grundval demfattadebör beslutin i alkohollagenprodukturvalet av
jfr 9 kap. 2 §förvaltningsdomstolallmänöverklagas tillkunna

alkohollagen.
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Författningsförslag

l Förslag till lag ändring i alkohollagen 1994:1738om

Härigenom föreskrivs ifråga alkohollagen 1994:1738om
dels nuvarande 4-12 kap. skall ha beteckningenatt 5-13 kap.,
dels l kap. 1 8 kap. 7 och 20 9 kapatt 1 § skall hasamt

följande lydelse,
dels 4 kap. skall införas,att ett nytt
dels i lagen skall införas paragrafer, 1 kap. 9att 8 kap.nya

19a§0ch9kap.1a§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1

Denna lag gäller tillverkning Denna lag gäller tillverkning
alkoholdrycker och handel och marknadsföring alko-av av

med sådana Lagen gäller holdrycker handel medvaror. samt
också tillverkning sprit. sådana Lagen gällerav varor.

också tillverkning sprit.av
Bestämmelser införsel och försäljning teknisk sprit finns iom av

lagen 1961:181 försäljning teknisk spritom av m.m.
Föreskrifter marknads-om

föring alkoholdrycker finns,av
förutom i denna lag, iäven
lagen 1978:763 med vissa
bestämmelser marknads-om
föring alkoholdrycker.av

9 §
Regeringen får med avseende

på främmande bestämmastat att
följande skall gälla.

Vid marknadsföring alko-av
holdrycker får inte användas
oriktiga eller vilseledande ur-
spungsbeteckningar vilkagenom
dryckerna direkt eller indirekt
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frambragda ellervaraanges
främmandedentillverkade i

ellereller regioni ortstaten en
Dettafrämmandedeni staten.

äktadetgäller även ur-om
eller beteck-sprunget omanges

används bara iningen över-
åtfölidellersättning är ut-av

"typ","sort",tryck "art",som
liknande uttryck.ellerkopia

striderhandlingEn motsom
tillämp-skall vidstycketandra

marknadsföringslagenning av
otill-1995:450 varaanses

börlig konsumenter.mot

4 kap.

förbestämmelserSärskilda
marknadsföring

alkohol-Marknadsföring av
allmänhetidrycker

1 §
mark-gällerkapitelDetta

alkoholdryckernadsföring av
till konsumenter.vänder sigsom

mark-vissaförbudOm mot
be-finnsnadsföringsåtgärder

och 7kap. 5 §stämmelseri 3
kap. 7

§2
gällermarknadsföringenFör

ide kravförutom angessom
marknadsföringslagen

medskeskallden1995:450 att
gällerDärvidåterhållsamhet.

marknadsföringsát-särskilt att
päträngan-fårgärder inte vara

uppsökande.ellerde



FörfattningsförslagSOU 1998:8 17

Marknadsföring får inte rikta
sig särskilt till barn och ung-
domar eller innefatta skildring

sådanaav personer.

3 §
Marknadsföringen får avse

endast sakliga uppgifter om
deras egenska-samtvarorna om

och sammanhang. Bilderper
eller andra tekniska framställ-
ningar får skildra ochvarorna
tillbehör sådana situatio-samt

har naturligtettner som sam-
band med varorna.

Särskilt vissa marknads-om
jöringsåtgärder

4 §
Vid marknadsföring alko-av

holdrycker får inte användas
kommersiella iannonser

periodiska skrifter eller
andra skrifter på vilka tryck-
frihetsförordningen tillämpligär
och med avseende på ord-som

förningen deras utgivning är
jämförbara med periodiska
skrifter,

ljudradio- eller televisions-
eller i sådanaprogram, annars

TV-sändningar satellitöver som
omfattas radio- och TV-lagenav
1996:844, eller

filmer visas oflentligt.som
Första stycket 1 och 3 gäller

inte skrifter eller filmer till-som
handahålls endast på försälj-
ningsställen för det detaljhan-
delsbolag i 6 kap.som avses
1§.
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§5
marknadsföring sprit-Vid av

fårstarköl inteellerdrycker, vin
direktreklam elleranvändas

reklammedelliknandeandra
enskilda kon-riktar tillsigsom

sumenter.
marknadsföring alko-Vid av

användasholdrycker får inte
utomhusreklam,

presentutdelning, erbjudan-
där-elleravsmakningden om

erbjudanden,jämförligamed
eller

vid köperbjudanden att av
förvärvaeller tjänstvaraannan

alkoholdryck.också
andra stycketiVad sägssom

kombinationserbju-gäller3
alkoholdryckmeddande om

måltid.deldrycken utgör enav

6 §
alkohol-Marknadsföring av

försäljningsställendrycker på
alkoholdrycker iendastfår avse

säljs där.det sortiment som

alkohol-Marknadsföring av
lättdryckerhaltiga

7 §
alkohol-Marknadsföring av

utfor-skalllättdryckerhaltiga
den intepå sådant sätt attmas

marknads-medförväxlaskan
alkoholdrycker.föring av

marknadsföring alko-Vid av
lättdryckeri kommer-holhaltiga

§i 4siella som avsesannonser
användasfår intestycketförsta

sinikännetecken somsamma
del itill någonhelhet eller är
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bruk för alkoholdryck eller ären
inarbetat eller registrerat i
enlighet föreskrivsmed vad som
i varumärkeslagen 1960:644
för sådan dryck.

Sanktioner m. m.

8 §
Marknadsföring stridersom

bestämmelserna §§i 1-7mot
skall vid tillämpningen 4 §av
första stycket och mark-14 §§
nadsföringslagen anses vara
otillbörlig konsumenter.mot

9 §
allvarligare överträdelserAtt

mark-bestämmelsernaav om
nadsföring kan leda till åter-

följerkallelse tillstånd 8av av
och §§.kap. 18 19

kap.8
1 §

inköpstillstånd fårTillverkningstillstånd, partihandelstillstånd och
personligavisar han med hänsyn till sinameddelas endast den attsom

lämpligförhållanden och omständigheterna i övrigtoch ekonomiska är
han har till-Sökanden skall också visaverksamheten.utöva attatt

fredsställande lagringsmöjligheter.
sökandentillståndsprövningen skall särskild hänsyn tillVid tas om

detfullgöra sina skyldigheterlaglydig och benägenär motatt
allmänna.

får meddelas endastTillstånd
sökanden förväntas följakanom

rnarknads-bestämmelserna om
alkoholdrycker.föring av

begränsafår det finns särskilda skälTillståndsmyndigheten om
meddela detid. Myndigheten får ocksåtillståndets giltighet till viss

tillstånd elleri samband med beslutetvillkor behövs, senareomsom
tillståndstiden.under
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§7
Serveringstillstånd får meddelas endast den visar han medattsom

hänsyntill sina personliga och ekonomiska förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt lämplig verksamheten. Sökandenär utövaatt

också serveringsstället uppfyllerskall visa kraven i 8att
Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn till sökandentas om

fullgöra skyldigheterlaglydig och benägen sina detär att mot
allmänna.

Tillstånd får meddelas endast
sökanden kan förväntas följaom

bestämmelserna marknads-om
föring alkoholdrycker.av

19 §a
Ãterkallelse tillstånd påav

överträdelsegrund deav av
särskilda bestämmelserna för
marknadsföring kap. kan skei 4
endast överträdelsen ärom
särskilt allvarlig eller tillstånds-

marknadsföring tidiga-havarens
har föranlett åtgärder enligtre

eller marknadsfö-denna lag
ringslagen.

för återkallelse enligt stället för återkallelse enligtstället II
tillståndshava-eller 19 § kan tillstândshava- 18 eller 19 § kan18

meddelas varning, meddelas varning,om var- ren om var-ren
särskilda skäl kan ning särskilda skäl kanning ansesanses avav

åtgärd.tillräcklig tillräcklig åtgärd. Var-envara vara en
utfärdasning kan dock inte i

återkallelse till-stället för av
partihandelstill-verknings- eller

stånd sanktionen grundasom
deenbart på överträdelse av

särskilda bestämmelserna för
marknadsföring kap.i 4



SOU 1998:8 Författningsförslag 21

9 kap.
1 §

Alkoholinspektionen utövar Alkoholinspektionen utövar,
central tillsyn efterlevna-över med den begränsning följersom
den denna lag och kan med- 1av central tillsyn överav a
dela allmänna råd till vägled- efterlevnaden denna lag ochav
ning för tillämpningen lagen. kan meddela allmänna rådav till

vägledning för tillämpningen av
lagen.

Länsstyrelsen tillsynutövar inom länet. Länsstyrelsen skall också
biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Den omedelbara tillsynen efterlevnadenöver bestämmelsernaav om
servering spritdrycker, vin och starköl kommunenutövasav ochav av
polismyndigheten. Kommunen och polismyndigheten ocksåutövar till-

serveringöver och detaljhandel med öl.syn av

1 §a
För tillsyn bestämmelsernaav

marknadsföring i 4 kap.om
finns särskilda regler i mark-
nadsföringslagen 1995:450.
Tillsynen dessa bestämmelserav

serveringstillständsha-gentemot
får, frågai marknads-varna om

föring pä serveringsställen,
ocksåutövas kommunen. Förav

kommunens tillsyn gäller inte
4 kap. 8

Denna lag träder i kraft den januari1 1999, då lagen lagen
1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföring alkohol-om av
drycker skall upphöra gälla.att

Bestämmelserna i 4 kap. 1-7 §§ tillämpas också pä marknads-
föringsåtgärder har vidtagits före ikraftträdandet, intesom om
åtgärden tillåten enligt äldre föreskrifter. För sådan marknads-var
föring gäller dock återkallelse tillståndatt enligt 8 kap. 19 § inteav a
får ske.
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till ändring i marknadsföringslagenFörslag lag2 om
1995:450

föreskrivs 22 § marknadsföringslagen 1995:450Härigenom att
skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

22
betala särskild avgift marknads-näringsidkare får åläggasEn att en

handlarstörningsavgift, näringsidkaren eller någon somom
oaktsamhet har brutituppsåtligen ellernäringsidkarens vägnar motav

bestämmelse i 5-13 §§.någon
gällergäller DetsammaDetsamma enomom en

näringsidkare eller någoneller någonnäringsidkare somsom
handlar på dennesdenneshandlar på vägnarvägnar upp-upp-

oaktsamhetoaktsamhet såtligen eller bry-ellersåtligen avav
någon bestämmelser-någon bestämmel-bryter ter motmot avav

stycket lokal-stycket lagen i 26 § andrai § andra2 naserna
radiolagen 1993:120, 12 §med vissa bestäm-1978:763

stycket andra och tredjeförstamarknadsföringmelser avom
tobakslagenmeningenandraalkoholdrycker, 26 §

eller kap. 41993:581 7lokalradiolagenstycket
eller radio- och TV-lagenlO §§§ första stycket1993:120, 12
1996:844.meningenandra och tredje

ellertobakslagen 1993:581
eller 10 §§ radio-kap. 47

1996:844.och TV-lagen
gäller också närings-i första och andra stycketVad sägs ensom

väsentligt har bidragit tilluppsåtligen eller oaktsamhetidkare avsom
överträdelsen.

tillfallerAvgiften staten.

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1

1 1996:861.Senaste lydelse
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ändring i radio- och TV-lagentill lagFörslag3 om
1996:844

TV-lagen 1996:844radio- ochifrågaföreskrivs attHärigenom om
lydelse.följandeskall ha§kap. 97

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.7

förbudBestämmelserförbud motBestämmelser mot omom
ochalkoholdryckerförreklamalkoholdrycker ochförreklam
al-i kap.flms 4tobaksvarorlagenifinnstobaksvaror

och1994:1738kohollagenbestäm-med vissa1978:763
Ett1993:581.tobakslagenmarknadsföringmelser avom

får intetobakslagenochalkoholdrycker sponsras avprogram
verk-huvudsakliganågonfår inte1993:581. Ett varsprogram

tillverkning ellersamhet gällerhuvud-någon varssponsras av
alkoholdryckerförsäljningtill-gällerverksamhetsakliga av

tobaksvaror.ellerförsäljningellerverkning av
tobaksva-elleralkoholdrycker

ror.

1999.januarikraft den liträderlagDenna
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AlkoholreklamI

Utredningens1 direktiv och arbete

Direktiv1 1
.

beslutGenom den 18 april 1996 bemyndigade regeringen dåvarande
chefen för Socialdepartementet tillsätta utredning för översynatt en av
bestämmelserna marknadsföring alkoholdrycker. I direktivenom av

1996:33dir. redogörs för de årens förändringar skettsenaste som
inom alkoholpolitikens efterområde Sveriges anslutning till Eropeiska
unionen. Därvid konstateras bestämmelserna marknadsföringatt om

alkoholdrycker måste med beaktande dessa förändring-överav ses av
inneburit bl.a. EU-anpassad alkohollag införtsatt samt attar, som en

endast detaljhandelsmonopolet bibehâllits. utgångspunkt förEn
skall bestämmelsernaöversynen marknads-övervägaattvara om om

föring alkoholdrycker bör föras in i alkohollagen. Utredningsupp-av
draget omfattar enligt direktiven vidare följande.

Utredaren bör också kartlägga, beskriva, och analysera ut-
vecklingen det gäller marknadsföringen alkoholdryckernär av

utifrånoch detta underlag lämna förslag till de åtgärder kansom
nödvändiga alkoholpolitiskt perspektiv. sådanEnettanses ur

åtgärd kan exempelvis omdefiniera alkoholdrycks-attvara
deñnitionen. Utredaren bör marknadsstör-även överväga om
ningsavgift enligt 22 marknadsföringslagen§ generellt skall
kunna utdömas för överträdelser alkoholreklamreglerna.även av
Härvid bör beaktas regeringen i proposition l995/96:16Oatt
med förslag till radio- och TV-lag föreslagithar marknads-att
störningsavgift skall kunna vid överträdelser alkohol-tas ut av
reklamreglema i radio och detta kan ocksåTV. I sammanhang

EG:s direktiv 89/552/EEG, oktobernämnas den 3 1989av om
samordning bestämmelser fastställts i medlemsstaternasav som
lagar och andra författningar utförandet sändnings-om av
verksamhet för television EGT f.,L 298, 17.10.89, 3nr s.
TV-direktivet. Direktivet, med vissa begränsningar tillåtersom
alkoholreklam, föremål förär översyn.
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inskrivetstårSystembolaget ABavtal med attI statens
socialasamhälleliga,verksamhet såsinskallbolaget utöva att

ialkoholkonsumtionskadeverkningarmedicinskaoch av
regler föravtalet finnsförebyggs. I ävenmånmöjligaste

innebördenskall klargöraUtredarenprodukturval.bolagets av
avvisamöjligheterSystembolagetsgällerdetregler attdessa när

förpackning,produktensbl.a.hänvisning tillmedprodukter
produktinformation.ochmarknadsföring

förslag till för-deframskall läggautredarensärskildeDen
Utredarenföranledsfattningsregleringar översynen.avsom

eventuella kravbeakta deförslagsinautforrrmingenskall vid av
unionenEuropeiskamedlemskap iSverigesanpassning som

medför.

Utredningens arbete1.2

analyseraochbeskrivakartlägga,uppdragetfullgöraFör attatt
alkoholdryckermarknadsföringengällerdetutvecklingen när av

SCBcentralbyrånStatistiska attdelsutredningenuppdrog
deraskonsumenternablandmarknadsundersökninggenomföra omen

SIFOSIFO/IMU-Testologendelsalkoholreklam,iakttagelser av
tillståndshavareblandmarknadsundersökninggenomföra omatt en

siganvänderaffärsmetoder deochmarknadsföringsåtgärdervilka av.
föreförhållandenajämföraingickundersökningarnabåda attI

unionen.Europeiskatillträde tillSverigesefterrespektive
Produkttillsynscen-besöktHelsingforstillvidUtredningen har resa

regleringenfinländskadensiginformeraplatstralen för avatt om
SverigesmedkontakthaftharUtredningenalkoholreklamen. am-

nationellavidtjänstemänParisochKöpenhamnOslo,bassader i samt
uppgiftermaterial ochinhämtaländer föri dessamyndigheter omatt

alkoholreklamen.regleringochlagstiftningaktuell av
Alkoholin-förmedsammanträffatharUtredningen representanter

Alkoholsortirnentsnänmden, SvenskaSystembolaget AB,spektionen,
ochsprit-förbundet förSvenskaSprit AB,VinBryggareföreningen,

NykterhetsrörelsensKonsumentverket/KO,SFSV,vinintressenter
alkohol-förCentralförbundetFolkhälsoinstitutet,landsförbund NLF

, spritimportörersochvin-Sverigesnarkotikaupplysning CAN,och
tillstândsenhetenWine,SpiritsAllied DomecqUVOS,förening -

vidareUtredningen harKonkurrensverket.ochkommunGöteborgsvid
igenomgåbl.a. förgånger,flertalKonsumentverket/KO attbesökt ett
och in-materialinhämtaföralkoholreklamärenden attsamtom

skilda frågor.iformation
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förVinnordic,besökt mässasärskilde utredarendenharVidare en
sälja",Allting gårkonferensendeltagit iochtillståndshavare, att

Nykterhetsrörelsensmedieforum ochFolkrörelsernasanordnad av
Jurist-deltagit iharsekreterarenochBåde utredarenlandsförbund.

Är anordnatseminariumhotad ,yttrandefrihetenoch i ettstämman
"The Newdeltagit iharförbund. SekreterarenJournalistSverigesav

anordnadkonferensBranding",WorldwideEventAge aven-
Arkacia AB.
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2 Reklam och marknadsföringannan

2.1 Alhnänt begreppenom

Utredningen skall göra översyn bestämmelserna marknads-en av om
föring alkoholdrycker. I direktiven tillverkarenämnsav elleratt
partihandlare i konkurrensen marknadsandelar ibland använderom
pristävlingar, långa krediter, kvantitetsrabatter, marknadsförings-samt
bidrag och finansiellt stöd till restauranger t.ex.som genom ensam-
rättsavtal förbinder sig köpa alkoholdrycker frånatt enda leveran-en

Utredningenstör. uppdrag inte begränsatär till marknadsföring riktad
till konsumenter eller till enbart vad kallas reklam. I uppdragetsom
ligger också hur marknadsföringenöveratt går till mellan olikase
aktörer på marknaden.

lagenI 1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföringom av
alkoholdrycker alkoholreklamlagen förekommer uttrycken reklam
och marknadsföring. Båda uttrycken förekommer också i marknads-
föringslagen 1995:450 till vilken lag alkoholreklamlagens på-
följdssystem anknyter. Förarbetena till de nämnda lagarna, ochnu
också till den före den januaril 1996 gällande marknadsföringslagen
1975:1418, behandlar begreppen reklam och marknadsföring.
Begreppen förekommer också i viss lagstiftning, tobaksla-t.ex.annan

1993:581. dettaI avsnitt lämnar utredningen redogörelsegen fören
innebörden bådade begreppen. Det skall dock amnärkas detav äratt
svårt begreppenavgränsa och hållaatt dem helt åtskilda. Detta beror
inte minst definition kan ha visstatt syfte eller lag kanetten att en
ha visst ändamål. Vad anförsett nedan under rubrik kansom en
således i viss utsträckning in underäven den andra rubriken.passa
Vad emellertid får klart begreppetär reklam harsom attanses en

innebördsnävare begreppetän marknadsföring. All reklam kan
betecknas led marknads-i marknadsföringett ellersom en som en
föringsåtgärd medan sådan åtgärd inte behöver reklam.utgöraen

2.2 Reklam

Internationella Handelskammaren ICC år 1987 Grundregler förantog
reklam. Dessa gäller för reklamen i dess helhet, inbegripet varje
framställning i ord eller siffror, i bild eller i form musik ochav
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grundregler-tillämpningenvidhar,reklamUttrycketljudeffekter". av
reklam föryttringvarjeomfattarinnebörd; detvidasteden avna,
inbegripetochmediumnyttigheter,andraoch oavsetttjänstervaror,

säljstället.påreklametiketterochförpackningar samtuppgifter
reklamvilseledande1984september10dendirektivEG:sI om

iframställningvarje formreklamdefinieras84/450/EEG avsom
yrkes-hantverk elleraffärsverksamhet,ellernärings-medsamband

tjänster,ellertillhandahållandetfrämjaförutövning varoravatt
artikel 1.1.skyldigheterochrättigheteregendom,fastdäribland

be-vissasamordning1989oktober3dendirektivEG.-s avI om
andraochlagarmedlemsstaternasfastställts istämmelser som

televisionförsändningsverksamhetutförandetförfattningar avom
varjeTV-reklamdefinierasTV-direktivets.k.det89/552/EEG; som

liknandeellerbetalningantingen motmeddelande motform säntav
offentligtutförsegenreklam, ettförsändningellerersättning avsom
hantverkaffärsverksamhet,handel,medsambandiföretagprivateller

betalningtillhandahållandefrämja motavsikt varori avyrkeeller att
förpliktelserochrättigheterelleregendom,fastinklusiveeller tjänster,

artikel 1 c.
ochpåskatt1972:266lagenstycket 2första annonser§I 1 om

syftetillharmeddelande attreklamdefinieras ettreklam somsom
verksamhetkommersielliavsättningfrämjaeller vara,avåstadkomma

tjänst.ellerrättighetnyttighet,fastighet,
marknads-ochreklambådetalas1993:581tobakslagenI om
ändringdentillmotivenireklamexempel avföring. Som anges

1994:98SFS1994julikraft den 1trädde istycket§ första12 som
ochaffischerfilm,påTVochradio annani samtpress,annonser

direktutdelning.förtrycksakerbutikeriutomhus, samtskyltning m.m.
reklaminte ärmarknadsföring varu-på angesexempelSom som

påexponeringrealisationer,pristävlingar, varoravpresenter,prover,
utanförståndfrånförsäljningförsäljning,ambulerandeutställningar,

20.1993/94:98Jfrsaluhållande.och s.butiker prop.annat
ingåendeanalyseradealkoholreklamutredningenochobaks-T

tobakochalkoholförReklamenbetänkandesittireklainbegreppet
allmedsyftetmenadeUtredningenff.. att391976:63SOU s.

attityderkunskaper,konsumenternaspåverkahuvudsakreklam i är att
elleruppmärksamhetenväckaåtminstoneellerbeteenden,och att

utredningenkonstaterade attVidaretjänst.ellerförintresset varaen
efterbestämsreklameniinnehålletochpartsbudskap attreklam är ett

alkoholförReklamenför honom.fördelaktigtsäljarenvad varaanser
gälldedetreklam närfråninteutredningenenligtsigskiljde annan

deendast ärreklamframhöll ettUtredningen avattochfunktion art.
varandramedkonkurrensiföranvändernäringsidkare attmedel som
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sälja sina produkter eller tjänster. De olika konkurrensmedlen kunde
systematiseras indelning i huvudgrupper, nämligentregenom
konkurrens produkt, konkurrens distribution ochgenom genom
konkurrens kommunikation. Genom välja konkurrensmedelattgenom
bestämde säljaren hur han i visst fall skulle sig köparen.närmaett
Enligt utredningen kunde då tala marknadsföring. Utred-man om
ningen redogjorde för de huvudgrupperna i allt väsentligttre
följande sätt.

Konkurrens produkt omfattar kvalitet, funktion,genom varans
utseende och hållbarhet, dvs. sådana faktorer desssom ger varan
profil. Dessutom ingår service, installation, reparation ocht.ex.
förpackning. Förpackningen skall inte bara funktionell ochvara
skydda dess utseende skall tilltalandeutan och utform-varan vara
ningen lämplig bära reklam. Till denna huvudgrupp höratt enligt
utredningen också frågan val varumärke. Ett varumärke kanom av
enligt utredningen profil och identifiera vilken målgruppge varan en
bland konsumenterna avsedd för.är En kan individualiserasvaran vara
inte bara själva produkten, likartade kan individualiserasgenom varor
under skilda varumärken. Slutligen räknade utredningen till denna
första huvudgrupp konkurrensmedel priset och rabatter. Somav
exempel i detta avseende bl.a. tidsbegränsade introduktions-angavs
rabatter vid lanseringen kuponger kan lösas in vidav en ny vara, som
köp viss lockpriser, realisationer och utförsäljningar.av vara,

Konkurrens distribution omfattar bl.a. valet distribu-genom av
tionskanaler, distributionssätt och lagerhållning.

Konkurrens kommunikation omfattar de finnssättgenom attsom
sprida budskap produkt. Denna tredje huvudgrupp deladeom en
utredningen in i opersonlig respektive personlig kommunikation. Som
exempel opersonlig kommunikation märktes pressreklam annonse-
ring, filmreklam, reklam i radio och TV, utomhusreklam, direktre-
klam, förpackningsreklam, butiksreklam dit varuexponeringen
räknades, trycksaksreklam, och utställningar,varumässor säljfrämjan-
de åtgärder utdelningt.ex. presentreklam,som samtav varuprov
reklam via andra smygreklam, public relations och salesvaror,
promotion. Som exempel på personlig kommunikation utredningengav
personlig argumentation säljare vid samtal med kund.ettav en en

2.3 Annan marknadsföring

Sedan Tobaks- och alkoholreklamutredningen konstaterat detatt var
svårt klart reklambegreppetavgränsa framhöllatt utredningen att
bakgrunden till dess uppdrag de hälsorisker förknippades medvar som



marknadsföring 1998:8SOUochReklam32 annan

konsumtionenbegränsabehovetalkoholbruk att avsamt avav
utredningenenligtdetbakgrundendenalkoholdrycker. Mot var

ochmellan reklamkonstladhållaförsöka gränsviktigtmindre att en
tillutredningenbeslutadeDärförmarknadsföringsåtgärder. attandra

under detfallervadläggaarbeteför sittutgångspunkt mersom
marknadsföring.begreppetvidsträckta

departementschefenanslöt sigalkoholreklamlagentillförarbetenaI
utgångspunkttjänaskullemarknadsföringbegreppettill tanken somatt
47. Departe-och261977/782178lagstiftningen prop.för s.s.

alla slagsmarknadsföringmedkonstateradementschefen att avses
ochavsättningenfrämja atttillsyftaråtgärder att varaav ensom

Regleringensaluhâllande.passivttäcker avbegreppet även rentett
marknads-allaomfattadepartementschefenenligtskullealkoholreklam

konsu-använde signäringsidkare gentemotföringsátgärder enaven
klargjorde departe-till §lspecialmotiveringenlandet. Iinomment

innebördskulle hamarknadsföringbegreppetmentschefen sammaatt
detsåledes liggaskullebegreppet attmarknadsföringslagen. Iisom

avsättningenfrämjatillsyftaråtgärdfråga attskulle somom envara
reklamåtgärder ellerhandi förstahördeDittjänster.ellervarorav

vissellerallmänhetentillsigvänderhandlingar gruppandra ensom
åtgärdersäljfrämjandeochtidningsarmonser somintressenter, t.ex.av

direktlämnademuntliga säljargumentenskilda,inriktade t.ex.är
tidigareligga,vidareskullebegreppetkund. Ienskildtill somen

Jfrpassivt.detta ärsaluhållandet även rentsjälvaanmärkts, även om
marknads-124. Den1975/76:34och641970:57 s.prop.s.prop.

departements-enligtskullenäringsidkarenbedrivsföring avsom
alkoholdrycker,avsättningenfrämjatillsyftaförutomchefen, att avatt

tillhandahållendärellernäringsverksamhetnäringsidkarens vara.avse
tillämpningsområde.Åsiktsannonsering utanför lagensalltsåfaller

tilldock begränsatalkoholreklamlagen attärförTillämpningsornrådet
tillriktademarknadsföringsåtgärderavsättningsfrämjandeendastgälla

konsumenter.
SFSjanuari 19941kraft denträdde ilagändringGenom somen

marknads-otillbörliggeneralklausulenändrades 2 mot1993:1646
gällatill1975:1418marknadsföringslagen attdåvarandeiföring,

näringsverk-iföretashandlingarandraellerreklamåtgärder somäven
SFSnyttighetellertjänstefterfråganvidsamhet annanvara,enav

ocksåalltsådessSedanf..l992/93:1lO 71992:1361, ansess.prop.
bakåt,riktasåtgärderanskaffningsfrämjandeandraellerinköps- som

marknadsföring.utgöraoch leverantörer,kreditgivaremott.ex.
1kraft deniträdde1995:450,marknadsföringslagenI som

och andrareklammarknadsföringdefinieras1996,januari som
avsättningenfrämjaägnadenäringsverksamhet är att avåtgärder i som
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och tillgången till produkter, dvs. tjänster, fast egendom,varor,
arbetstillfällen och andra nyttigheter 3 §. Begreppet marknadsföring
har därmed fått vidare innebördän och omfattar åtgärderen nu som
syftar till främja tillgången till produkteratt prop. 1994/95:l23 s.
164.

2.4 Indirekt reklam och marknadsföring

Det ñmis ingen entydig definition vad med indirektav som menas
reklam. Synonyma uttryck förtäckt reklam,är dold reklam och
smygreklam. I betänkandet Indirekt tobaksreklam SOU 1995:114 s.
41 ff. har vissa exempel på vadangetts indirektansettssom vara
reklam för tobaksvaror. Ett exempel tobaksvaraär avbildasnär ien
reklam för tjänster eller andra tobaksvaror. Sådanaän kanvaror varor
ha samband med tobaksvaror behöver inte ha det. Så kalladmen
brandstretching är exempel på indirekt reklam enligtett annat
utredningen. Brand stretching innebär varukänneteckenatt ett ärsom
registrerat eller inarbetat för tobaksvara används vid marknads-en
föring eller tjänst, såsom marknadsföringnär skerav en annan vara

solglasögon under varumärket Blend och kläder underav av varu-
märket Marlboro Classics. Ett ytterligare exempel indirekt reklam

s.k. produktplacering,är dvs. tobaksvarornär används rekvisitasom
i filmer efter överenskommelse mellan ñlmproducent och varu-
märkesinnehavare.

Gemensamt för den indirekta reklamen tobak denärt.ex. attav
uttryckligen tobaksvaran syftarutan nämna tillatt kringgåatt

restriktioner för marknadsföringen använda varukänneteckenattgenom
inarbetade för tobaksvaror,är för andra eller för tjänster påsom varor

sådant konsumentensätt uppfattar detett tobaksreklamatt jfrsom
SOU 1995:114 44 f..s.

Frågor kring s.k. indirekt reklam för alkoholdrycker har inte
uppmärksammats på detsätt gäller tobaksvaror.närsamma som
Marknadsdomstolen har marknadsföring alkoholdryckerprövat av

s.k. barartiklar se avsnitt 6.2. Det har vidare gjorts gällandegenom
lättölsreklamen i själva verket oftast formatt indirektär reklamen av

för starkölsdrycker.
Otillbörligt gynnande kommersiellt intresse i radio- eller TV-ettav

se avsnitt 4.3.4 definieras inte reklam kanprogram som men
naturligtvis ha syfte reklam, nämligen den ökaanses attsamma som
kännedom locka till köp. Därmed skulle ocksåsamt attom en vara ett
otillbörligt gynnande för tillverkare eller återförsäljareettav en av
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indirektutgörakunnakommersiellt intressealkoholdrycker anses
dryck.sådanförreklam en

imarknadsföringsmetodförhållandevisProduktplacering är nyen
också kanalkoholdryckervilken461995:114SOUSverige genoms.

marknadsföringsmetoddennainitierassällanmarknadsföras. Inte av
behövsprodukterföretagkontaktarfilmproducent, ett varssomen

bådeförekommerfilm. Detrekvisita ianvändaseller kan ensomsom
produkternatilltillgångfår fri motfilminspelningenideltardeatt som

betalarföretagetaktuelladetochfilmeniprodukterna attatt exponeras
varumärkeninte,behöverkan,eftertextenIexponeringen.för men

produktplacerats.hardepånänmas somvaror
produktplaceringförekommitdetdärfilmexempel på avSom en

filmenVendetta. Ifilmensvenskadenalkoholdryck kan nämnas
Bryggerier.FalconfrånCarlsbergbl.a.produktplaceringförekom av

förstärkningobetydligintemedföraproduktplacering kan avAtt en
film,svenskkringförhållandenaframgårfilmbudgeten annanenav
medkontrakthadeproduktionsbolagetaktuellaDetJnämligen ägarna.

Älvsbyn produkt-förochBendNorthPolarbröd,Statoil,Toyota,
tvåmedñlmbudgetenförstärkninginnebarplacering, avensom

43.1996december11denGöteborgs-Postenkrmiljoner s.
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3 Svensk alkoholpolitik

-A

1 Inledning-

Alkohollagen 1994:1738 trädde i kraft den januaril 1995 prop.
1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106. Samtidigt upp-
hörde lagen 1977:292 tillverkning drycker, och lagenom av m.m.
1977:293 handel med drycker gälla. De tidigare import-,om att

tillverknings- och partihandelsmonopolenexport-, avskaffades. I stället
infördes alkoholpolitiskt motiveratett nytt för tillstånd, kontrollsystem
och tillsyn inom alkoholomrádet. Alkoholinspektionen, centralen ny
myndighet, inrättades för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn.
Socialstyrelsens tidigare uppgifter tillstånds- och tillsynsmyndig-som
het överfördes till den myndigheten och delvis till kommunerna.nya
Det enda monopol kvarstår detaljhandelsmonopolet.är Försom
detaljhandeln Systembolaget AB ägssvarar staten.som av

3.2 Något den svenska alkoholpolitikenom

Målet för den svenska alkoholpolitiken begränsaär alkoholensatt
skadeverkningar minska den totala, allt för högaatt alkohol-genom
konsumtionen. Detta mål slogs fast beslut riksdagen årettgenom av
1977 prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr. 321. Detaljhandelsmonopo-
lets bevarande motiveras vetskapen begränsning alko-attav en av
holdryckernas tillgänglighet också begränsar konsumtionen alkohol.av

Världshälsoorganisationen WHO har uttalat det böratt ettvara
mål för medlemsländerna minska alkoholkonsumtionen mellan årenatt
1980 och 2000 med 25 Detta mål har, inte minstprocent. mot
bakgrund förutsättningarna bedrivaatt restriktiv alkoholpoli-attav en
tik har förändrats sedan EU-medlemskapet, för Sveriges del ansetts
orealistiskt. denI nationella handlingsplanen för alkohol- och
drogförebyggande insatser Folkhälsoinstitutet i samarbete medsom
andra myndigheter lade fram i juni 1995 har i stället oförändraden
alkoholkonsumtion under de årennärmaste angelägetangetts ettsom
mål.

Vid WHO:s europeiska konferens hälsa, samhälle och alkohol,om
hölls i december 1995, den s.k. Europadeklarationensom antogs om

alkohol. deklarationenI har tio s.k. strategier syftar tillangetts som
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ungdomarsochbarnhållabl.a.alkoholkonsumtionen, attbegränsaatt
alkohol,tilltillgångenregleraalkohol. Attfria frånuppväxtår

prissättningenpåverkaoch t.ex.ungdomar,exempelvis för genom
striktgenomföraAttstrategierde nämns.beskattning är ensomen av

förebyggandesåvälpåalkoholreklamenkontroll satsasamt attav
alkoholmissbruki ärhamnatdembehandling ettinsatser somavsom

återgivenfinnsDeklarationenstrategier.dessaexempelytterligare
betänkandet.tillbilaga 5som

ochalkohollagstiftningen,präglatlängesedanharhänsynSociala
alkoholpolitiken.trådrödgårungdomenförskyddet genomsom en

försäljningAllalkoholpolitiken.inomfastligger avsynsättDetta
iskadorsådantpå sättskötassåledes attskallalkoholdrycker ett

svenskadenförambitionuttaladEnförhindras.månmöjligaste annan
tillstarkarebruketfrånövergångenalkoholpolitiken svagareär att av

främjas.skallalkoholdrycker
förutsätt-ochavskaffadesalkoholmonopolenövrigaSedan de

medelalkoholpolitisktprisinstrumentetanvända ettningarna somatt
i dentyngdpunktenändrades liggerEU-medlernskapetföljdtill av

tillgängligheten,begränsningeniförutomalkoholpolitiken,svenska av
Folkhälsoinstitu-alkoholskadeförebyggande insatser.ochinformationi

iharRegeringenarbetet.förebyggandeför detfåtthar ansvarettet
skall finnasSocialdepartementetdet inombeslutat en1997april att

narkotikaförebyggandeochalkohol-förledningsgruppnationell
långsiktigtbyggauppgift ettärLedningsgruppens attinsatser. upp

försvagningdenkompenserakanarbete somförebyggande som
traditionellasvenskadenförmedförtEU-medlemskapSveriges

alkoholpolitiken.
utvecklaskallkommittétillsattocksåharRegeringen somen

och olikaförsäkringsbolagmyndigheter,berördamellansamarbetet
förformernafinnaoch ettalkoholområdetbranschorganisationer

desamarbetetför ärUtgångspunktensamarbete.sådantpermanent
förhandlingsplanennationelladenigjortsharprioriteringar som

Uppgiften är attnarkotikaförebyggande insatser.ochalkohol-
branschorganisationer,företag,aktörer,olika t.ex.uppmuntra

isigandra,ochmyndigheterberörda attförsäkringsbolag, engagera
motverkarinsatserområdeprioriterat ärmissbruk. Ettarbetet sommot

eller in-tillverkningillegaldvs.alkoholhanteringen,illegaladen
Även regleretiskaungdomar.tilllangningochalkoholsmuggling av

förinomdiskuterasalkoholdryckermarknadsföring ramenför av
arbete.kommitténs

samhälletbetonadesalkohollagen attdeninförandetVid nyaav
effektivtkontrollomfattandehamåstefortsättningsvis somäven en

fårvinstintressenaprivataskadeverkningar. Dealkoholensbegränsar
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inte fritt spelrum. Sociala hänsyn skall fortfarande vägledandeges vara
vid marknadsföring och försäljning alkoholdrycker.av

3.3 Alkoholinspektionen

Bestämmelser Alkoholinspektionen och dess verksamhet finns iom
alkohollagen, alkoholförordningen 1994:2046 och förordningen
1996:612 med instruktion för Alkoholinspektionen. Alkoholinspek-
tionen central förvaltningsmyndighetär för tillståndsgivning, kontroll
och tillsyn avseende hanteringen alkoholdrycker och sprit i enlighetav
med vad i alkohollagensägs 1 § instruktionen. Alkoholinspek-som
tionens övergripande uppgift tillär lagar och bestämmelseratt attse
avseende hanteringen alkohol efterlevs. Verksamheten bestårav av
dels central tillsyns- och uppföljningsuppgift, dels centralen en
tillståndsuppgift.

tillsyns-I och uppfdljningsuppgiften ingår Alkoholinspektionenatt
skall direkt tillsynutöva dem säljeröver alkoholdrycker. Genomsom
inspektionsbesök, försäljning och andra omständigheterrapporter om

samarbete med andra myndigheter, framförsamt allt skatte-genom
myndigheter och kronofogdemyndigheter, skall Alkoholinspektionen
löpande kontrollera tillverkare och partihandlare följer de regleratt
och föreskrifter gäller för dem. Myndighetens kontroll och tillsynsom

alkoholhanteringen delvis tillsammansutövas med länsstyrelser ochav
kommuner.

Myndigheten skall kontinuerligt följa det alkoholpolitiskaupp
regelsystemet. Vidare skall Alkoholinspektionen löpandegöra
uppföljningar och utvärderingar inom sitt ansvarsområde. Myndig-
heten skall samlaäven in den statistik myndigheten sigsom anser
behöva för kontrollera följaoch alkoholhanteringen.att Följderna av
EU-medlemskapet skall särskilt uppmärksammas. Om myndigheten
finner det påkallat, kan den initiativ till förändringar sinta av egen
verksamhet och alkohollagen.av

Alkoholinspektionen har också till uppgift sprida kännedom ochatt
kunskap tillämpningen alkohollagen och andra bestämmelserom av

alkoholpolitiken.rör Denna verksamhet riktas inte bara till desom
tillståndshavarnaolika också till personal vid andra tillsynsmyn-utan

digheter. Myndigheten har utfärda föreskrifterrätt och allmärmaatt
råd för tillämpningen alkohollagen.av

Alkoholinspektionens tillstándsuppgift består i utreda, bedömaatt
utfärdaoch tillstånd. Den alkoholpolitiska ordningen har,nya som

tidigare inneburitnämnts, import-, tillverknings- ochatt export-,
partihandelsmonopolen har avskaffats och alkoholpolitisktatt ett
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yrkesmässig import,allinförts. Förhartillståndssystemmotiverat
starkölvin ochspritdrycker,tillverkningochpartihandelexport, av

skallTillståndsgivningenAlkoholinspektionen.fråntillståndkrävs
fastställda igrundericke-diskriminerandeobjektiva ochbygga

fullgörabenägenhetochlaglydnadNäringsidkarens attalkohollagen.
uppfyllervikt. Detillmätsdet allmännaskyldighetersina stormot som

Detaljhandelsbolaget System-tillstånd.skallställda kravende ges
importera,möjlighetenfrånemellertid uteslutet attbolaget är

kap. §starköl 5 1vin ellerspritdrycker,tillverkaellerexportera
partihandelstill-Systembolaget kanalkohollagen.stycketandra ges

serveringstillstånd.hartill demförsäljningbedrivaochstånd som
förvaltnings-allmäntillfår överklagasbeslutAlkoholinspektionens

domstol.
tillstånd, nämligentvåinfördesalkohollagenGenom typer avnya

tillverkningstillståndpartihandelstillstând. Ettochtillverkningstillstånd
importera,ocksåtillverkningsrätten rättensjälvaförutom attinnefattar

omfattasalkoholdryckermedpartihandlaoch avsomexportera
förutominnefattarpartihandelstillstândtillverkningstillstândet. Ett

ochimporteraocksåpartihandelsrätten rätten exporterasjälva att
närvarandepartihandelstillståndet. Föromfattasalkoholdrycker avsom

partihandels- ellerinnehavarefinns 2501997månaddecember avca
tillverkningstillstånd.

inköptillstånd förocksåbeslutarAlkoholinspektionen avom
industriell,teknisk,används istarkölellervinspritdrycker, som

verksamhet.liknandeellervetenskapligmedicinsk,
rörandeuttalandendeförutredningenredogöravsnitt 8.6I

s.k.dom i deti dessEG-domstolengjortstillstândsförfarandet avsom
Franzén-målet.

länsstyrelseochKommun

återkallasamtoch beslutautreda ärendenförAnsvaret att omom
frånförtsalkohollagen överdenserveringstillstånd har nyagenom

övertagitkommunernaSamtidigt harkommunerna.tilllänsstyrelserna
Länsstyrelsernastillsynenförhuvudansvaret restaurangerna.av

ibestår utövarespektive läninomtillsynsuppgift attregionala numera
för deniverksamhetkommunernas atttillsyn samtöver ansvara

uppföljningen.regionala
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3.4 Alkoholskatt m.m.

Bestämmelser alkoholskatt och därtill hörande frågor finns i bl.a.om
lagen 1994: 1564 alkoholskatt, lagen 1994:1565 beskattningom om

privatinförsel alkoholdrycker och tobaksvaror från landav ärav som
medlem i Europeiska unionen och lagen 1984:151 punktskatterom
och prisregleringsavgifter. Reglerna har till vad krävsanpassats som
enligt olika EG-direktiv.

I princip skall alla gränsforrnaliteter upphöra för transporter av
de inreöver Alkoholdryckergränserna. skall alltså kunnavaror

hanteras inom EU åtgärder för beskattning eller kontrollutan vidatt
de inre vidtas. För den indirektagränserna beskattningen gäller ett

för hanteringen beskattningensystem förs mellanav av varor som
olika EU-länder. I princip skall beskattningen sådana tillfallaav varor
det land där konsumeras. frågaI import för brukvarorna egetom
gäller dock det förhållandet, dvs. skall beskattasmotsatta att varorna
i inköpslandet.

Alkoholdrycker blir skattepliktiga inom EU-ornrådet i och med att
de framställs där eller förs in i EU-omrádet. Vissa undantag finns,

för tax-free försäljning och för ambassader.t.ex. Den yrkes-som
mässigt tillverkar alkoholdrycker blir skattskyldig för dessa, liksom
upplagshavare eller andra yrkesmässigt för in eller tarsom emot
sådana En registrerad upplagshavare kan emellertid ledvaror. ettsom
i sin näringsutövning i s.k. skatteupplag tillverka, bearbeta, lagra,ett

och leverera alkoholdryckerta skattenemot förfaller tillutan att
betalning under s.k. suspensionsordning. En upplagshavare skall
ställa säkerhet för skattens betalning levereras tillnär annatvarorna
skatteupplag eller till registrerad eller Oregistrerad, varumottagare.en,
En upplagshavare kan dock inte skicka under suspensionvaror av
skatten till i sitt land. Skatten förfaller tillvarumottagare egeten
betalning blir tillgänglignär för konsumtion, dvs. närvaran varan
levererats till detaljistledet eller kommit i besittningvarumottagares
eller under vissa förhållanden förstörts. Skatteuppbörden sker som
huvudregel hos den upplagshavare eller den iärvarumottagare som
besittning de skattepliktiga skatten förfaller tillnärav varorna
betalning.

skattepliktigaFör alkoholdrycker,även privatpersonervaror, som
medför från EU-land till för eller familjens bruk,ett ett annat eget
eller gåva till närstående för dennes eller dennes familjssom eget
bruk, förfaller tidigare anmärkts skatten till betalning i det landsom
där köptes. När skattepliktiga köps i tredje land skallvarorna varor
skatten betalas till tullmyndigheten vid införseln.
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medför EG-mellan EU-länderprivatinförselngällerNär det
mellan med-föras frittbeskattade kanreglerna äratt varor som

skallmellan vadåtskillnadmöjliggöralemsländema. För att somen
infört vissaimport har EUrespektive privatkommersiellanses som

och 110 liter öl EG:sliter vinliter sprit, 9010kvantitetsgränser:
åligger det denöverskridskvantiteterna92/12/EEC. Omdirektiv

bruk.kommersielltavsedda förintebevisaresande ärattatt varorna
tillstånd undermedlernsförhandlingama över-fick iSverige att en

privatinförselnrestriktioner förvissatillämpagångsperiod av
för Sverigeutformadesrestriktioner rättalkoholdrycker. Dessa som en

redan ärpunktskattpå sådana atttrotsta utatt varornaenvaror
inledningsvisgälldeRestriktionernadär de köpts.beskattade i landet

beslut i Minister-har efter1996,decembermed den 31till och men
2000.junitill den 30rådet förlängts

finns iprivatinförseln lagenförbeskattningsreglernasärskildaDe
och tobaksvaroralkoholdryckerprivatinförselbeskattning avavom

§ nämnda lagEnligt 2Europeiska unionen.imedlemfrån land ärsom
EU-landSverige fråntillprivatpersonfår annatettresersomen
starkvinliterspritdryck eller 3literinföra 1skatt härbetalaattutan

påalltsåpunktskattSvenskstarköl.litervin och 15 ut5 liter tassamt
har skett iredanbeskattningkvantiteter, ettöverskjutande även om

med ischablonbeloppEU-land. Skatten settstortuttas somannat
§ lagenalkoholskatt llageniskattesatserna ommotsvarar om

privatinförsel.beskattning av .
ochland tull-tredjefrånskattepliktiga ärinförDen varorsom

brukprivatföravseddai Sverige ärskattskyldig oavsett varornaom
import,vidfrån skattfrihet1994:1551lageninte. Enligteller om

inteimportskattefrihet för ärresandeemellertidmedges avsomm.m.
personliga bagagetmedförs i detochkommersiell natur varornaom

maximalt 15ochliter vinstarkvin, 22 literspritdryck ellerför liter1
Överskjutande vanligt enligtbeskattaskvantiteterstarköl.liter som

alkoholskatt.lagenreglerna i om
försäljningen.s.k. tax-freegränshandel denspeciell form ärEn av

iinräknas dessatax-free,skattefriamedförresandedenOm varor,
dockgällerbeskattningfrånUndantaginförselkvoten.skattefriaden

tredjefråninförselgällermotsvarande demendast kvantiteter ettsom
juniden 30EUi princip inomupphörTax-free-försäljningenland.

1999.
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3.5 Bakgrund till gällande ordning

Grunderna för den nuvarande svenska alkoholpolitiken lades som nyss
fast beslutnärrmts riksdagen år 1977. Enligt beslutet skullegenom av

således målet för alkoholpolitiken begränsa alkoholensattvara
skadeverkningar minska den totala, alltför höga alkoholkon-attgenom
sumtionen. Målet byggde den kunskap finns tillgänglig-som om
hetens betydelse för utvecklingen totalkonsumtionen och därmedav av
alkoholskadorna. Det bl.a. tillgängligheten alkoholantas att om av
ökar så ökar också konsumtionen och fler människor går frånöver att
dricka alkohol i måttliga mängder till missbruka alkohol.att

Sveriges viktigaste medel för begränsa tillgänglighetenatt var
tidigare alkoholmonopolen och prispolitiken. Alkoholmonopolen
ansågs garanti för marknadsföringen och försäljningattvara en av
alkoholdrycker skedde under betryggande fonner. Genom monopolen
kunde det privata vinstintresset i samband med tillverkning och
försäljning alkoholdrycker begränsas den s.k. desintresseringsprin-av
cipen. Alkoholhandeln skedde i två statliga monopolbolag, VS Vin

Sprit AB VS och Systembolaget AB. VS hade tillensamrätt
import spritdrycker, vin och starköl tillverkning ochsamtav export

spritdrycker. Systembolaget AB skötte detaljhandeln partihan-av samt
deln till Ett undantag från detrestauranger. monopoletsenare var
dock de svenska bryggerierna före den januariatt även 1 1995 hade

sälja starkölrätt direkt tillatt restauranger. Hög beskattning av
alkoholdrycker bidrog till minskad efterfrågan.en

Riktlinjerna för den lagstiftningen och ordningen inom alkohol-nya
området beslutades redan följd EES-avtalet, propositio-som en av se

Riktlinjer för tillståndssystem för import, till-ett nyttnen export,
verkning och partihandel med alkoholdrycker, prop. l993/94:l36,
bet. 1993/94:SoU22, rskr. 1993/94:249.
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4 Regler alkoholreklamom

4.1 Gällande ordning

Som redogjorts för under avsnitt 3.2 har det övergripande alkoholpoli-
tiska målet varit minska den totala konsumtionenatt alkohol.av
Sociala hänsyn och desintresseringsprincipen har varit och alltjämtär
vägledande vid lagstiftning på alkoholområdet. Regler reklam ochom
andra marknadsföringsåtgärder för alkohol finns i lagen 1978:763
med vissa bestämmelser marknadsföring alkoholdryckerom av
alkoholreklarnlagen ialkohollagen 1994:samt 1738. Alkoholreklarn-
lagen trädde i kraft den 1 juli 1979 och alkohollagen den januari1
1995. Vidare fims bestämmelser i marknadsföringslagen 1995:450

kan tillämpas också på alkoholreklam. Den lagens syftesom är att
motverka marknadsföring otillbörligär konsumenter ellersom mot
näringsidkare. Slutligen skall amnärkas det finns särskilda regleratt

reklam och annonsering i radio- och TV-lagen 1996:844om som
trädde i kraft den december1 1996.

Konsumentverket har utfärdat riktlinjer de inteäven ärsom, om
bindande för näringsidkare eller för Marknadsdomstolen, kompletterar
alkoholreklarnlagen. Ytterst det dockär Marknadsdomstolen som
bestämmer hur den särskilda lagstiftningen alkoholreklam skallom
tolkas. I branschen förekommer också egenâtgärder, bl.a. Svenska
Bryggareföreningens utbildning i frågor alkoholreklam densamtom
granskning ölreklam föreningen har påtagit sigav som gentemot
medlemsföretagen.

4.2 Kort historik

Motbokssystemet avskaffades är 1955. I samband därmed bedrevs en
statlig upplysningskampanj under perioden september månad 1954 till
februari 1955. Ett reklamstopp genomfördes under den tid kampanjen
pågick. Vidare ålades Spritcentralen i köpeavtalen med sinaatt
leverantörer in bestämmelser innebarta reklamen fick omfattaattsom
endast märke, karaktär och pris.typ,varans ursprung,

Reglerna för alkoholreklam mjukades efter år 1957. Detupp
gjordes gällande svårigheterna på det nykterhetspolitiskaatt området
inte i nämnvärd omfattning hängde med alkoholdrycker församman
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innebärakunnaskulleordningfriare ettochfördesreklamvilka att en
drycker.påkonsumtioneninriktasträvandenastöd för svagareatt
betänkandesittiföreslogAPUutredningenAlkoholpolitiska
marknads-andraochreklam1974:90-93SOUAlkoholpolitik att

för butiks-undantagmed vissaalkoholdryckerförföringsåtgärder
publikationerutländskaireklamoch iireklamreklam, restauranger

varuinformationdenbl.a.menadeAPUförbjudas. att somskulle
detlämnaskundebehovibedömdes avkonsumenterna avvara

skulle inrättas.föreslogalkoholbolag man
regeringentillkalladeförslagAPU:sremissbehandlingenEfter av

alkoholpoliti-avseendeför frågorberedningsgrupp1976februarii en
karaktärhabedömdesalkoholreklamavseendeFrågorna sammaken.

Regeringentobaksreklarnen.beträffandefrågormotsvarandesom
angåendeutredningför denuppdragetutvidgadärförbeslutade att

gällatill1974/75 ävenårsskiftetvid atttillsattstobaksreklam som
överlämnadealkoholreklamutredningenochTobaks-alkoholreklam.

tobakochalkoholförReklamenslutbetänkande1976 sittoktoberi
1976:63.SOU

marknads-allinnebarlagreglering attföreslogUtredningen somen
mâttfull. Däremotsärskiltskullealkoholdryckerföring varaav

Blandpartiellt.ellertotalt annatvarkenreklamförbud,ingetföreslogs
kundeintereklamförbudtotaltnågot motutredningenhävdade att

ochtillåtenalkoholdryckermedhandelneftersomifråga varkomma
information.relevanterhållahabordedärför rätt attkonsumenterna

gränsdragnings-utredningenÄven enligtskulleförbudpartielltvid ett
gällandesigtillämpningsfrågor görasvåraochuppkommaproblem

varumärkesrätt.ochyttrandefrihetbl.a.beträffande
skulleregeringenbegärtriksdagen attbl.a.bakgrund attMot av

förbudpåförslag motmed1977/78riksmötet etttillåterkomma
hälsorisker ärallvarligatill demed hänsyn somalkoholreklam samt

lagregleringendepartementschefen attansågalkoholmedförbundna
föreslogsSåledesföreslagit.hadeutredningenvadlängreborde än

marknadsföringallpåmed kravlag somattförutomriksdagen, en
ocksåmåttfullhet,särskild ettiakttaskullekonsumentertillsigvände

starkölochvinspritdrycker,förannonseringkommersiellförbud mot
propositionen prop.medenlighetibeslutadeRiksdagentidningar.i

1977/782178.
marknads-regleradesbeslutadessålundaalkoholreklamlagenInnan

medhandel1977:293lageniutsträckningvissi omföringen
alkohol-försäljningalli 7 §föreskrevsBland att avdrycker. annat

månmöjligasteskador isådant sättskötas attskulledrycker ett
alko-försäljningmedbefattningdenoch avförhindrades togatt som

råddetrevnadochnykterhetordning,tillskulleholdrycker attse
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försäljningsstället. Lagen innehöll också förbud lämnamot att
alkoholdryck Härutöver gällde de generella bestärnrnel-som varuprov.

i marknadsföringslagen 1975 1418 också för alkoholreklarnen.serna :
Partihandelsbolaget Spritcentralen och detaljhandelsbolaget

Systembolaget enligt 16 § andra stycket lagen handel medvar om
drycker skyldiga verka för reklam och andra marknadsföringsåt-att att
gärder för spritdrycker, vin och starköl inte bedrevs på sättett som
uppenbarligen stod i strid det i 7 § angivna syftet.mot

Sedan början 1950-talet hade Samarbetsnämnden för alkohol-av
reklam, vilken Spritcentralen tagit initiativ till, stått för tolkningen av
den praktiska tillämpningen det reklamförbud infördes iav som
anslutning till slopandet motboken. Samarbetsnämnden utarbetadeav
riktlinjer för alkoholreklamen och bedrev rådgivning. Nänmden för
granskning rusdrycksreklam inrättades år 1962 och hade till uppgiftav

granska enskilda ärenden utfärdaatt anvisningar för alkohol-samt att
reklamen.

Svenska Bryggareföreningen beslutade år 1970 under två åratt
avstå från starkölsreklam riktad till svenska konsumenter. Föreningen
åtog sig också följa vissa anvisningar för försäljningenatt starköl.av
Systembolaget åtog sig samtidigt bl.a. lämna viss informationatt om

Årstarkölssortimentet. 1970 Svenska Bryggareföreningen ocksåantog
vissa regler för reklam för öl klass II. Reglerna kom utsträckas tillatt
detaljhandeln. Dessa regler sikte på både reklamrnedel och påtog
reklamens innehåll och utformning. Reklamen fick inte förekomma i
publikationer huvudsakligen riktade sig till ungdomar, eller vidsom

Missbruk fick inte främjas och budskapetssportarrangemang. innehåll
i övrigt fick inte riktas till barn och ungdomar eller innehålla
uttalanden eller bilder kunde uppfattas idoler.av personer som som
Under år 1976 utvidgades de frivilliga begränsningarna alkohol-av
reklamen branschöverenskommelse KO träffade medgenom en som
huvuddelen de utländska tillverkarnas ombud i Sverige. Reklamenav
skulle enligt överenskommelsen präglas balans och måttfullhet.av
Bland direktreklarn, ñlmreklarn ochannat reklam i Veckotidningarvar

riktade sig till ungdomar under 20 år förbjuden. bildI fick visassom
endast själva råvara, flaska/burk och varumärke ellervaran, annat
kännetecken vissa tillbehör såsom glas. Uppgifterna isamt texten
skulle saklig och i princip begränsas till på ochvara nanm varan
tillverkaren, och egenskaper, användningsområde, råvarorartvarans
tillverkningsplats och pris.
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alkoholreklamenregleringrättsligGällande4.3 av

Alkoholreklamlagen4.3. 1

finns ialkoholdryckermarknadsföringenförreglerSärskilda av
tillämpningsområde. Lagen ärlagens§alkoholreklamlagen. I l anges

alkoholdryckermarknadsföringnäringsidkarespåtillämplig avsersom
alkoholdryck förståsMedtill konsumenter.sigvänderoch som

harbeteckningarnabetydelse deidenochstarkölvin,spritdrycker,
alkoholdryckMedalkohollagen.3-6 §§kap.jfr 1alkohollageni

alkohol 1volymprocent2,25innehåller ändryckförstås mersomen
inte fördärförgällerAlkoholreklamlagenalkohollagen.3 §kap.

näringsid-marknadsföring,lättöl. Begreppenmarknadsföring t.ex.av
marknadsföringslageniinnebördharoch konsumentkare somsamma

1977/78:178 47jfrlydelsedåvarandei dess1975:1418 s.prop.
medvadBeträffandehänvisningar.angivnamed där avsessom

avsättnings-endast2.3. Detavsnitt ärmarknadsföring, se ovan
ochNäringsidkareåsyftas. äråtgärderfrämjande somenvarsom

ochfysiskabådeekonomiskverksamhetbedriver art,yrkesmässigt av
återförsäljareellerproducentnäringsidkaren ärOmjuridiska arepersoner.

konsumenterSomtillämpningen.förbetydelseprincipi ansessaknar
förvärvarandraocksåhand privatpersoner, varori första sommen

konsumtion.slutligföreller tjänster
marknadsföringsåledesfallertillämpningsområdeUtanför lagens

intressenterelleråterförsäljarekonsumenter,till andrariktad än t.ex.
påmarknadsföringnäringsidkaressvenskafallerVidarebranschen.i

mark-tillämpningsområde. Varutanför lagensmarknaderutländska
betydelse.däremotsaknarsittharnadsföringsåtgärderna ursprung

reklammaterialtillämpligblikanAlkoholreklamlagen som
svenska konsumen-tilldistribueraslandiproducerats annat sommen

ter.
grundregelalkoholreklamlagenstycketförsta§I 2 ensomanges
förbundnahälsorisker ärtill demed hänsynalkoholreklamför somatt
marknads-vidiakttasskallmdttfullhetsärskildalkoholbrukmed av

beaktasskallsärskilt ärdärvid attVadalkoholdryck. enföring somav
påträngandefårmarknadsföringsâtgärd inteellerreklarn- varaannan

Uttrycketalkohol.till brukuppsökande ellereller avuppmana
intefåralkoholreklammening;aktiviskall"uppmana" merses en

Syftet50.ochff.4028 ff.,jfrövertalande s.s.prop. s.a.vara
marknads-säkerställamåttfullhet attsärskild är attkravetbakom

konsumtionenökaellervidmakthållatillmedverkarinteföringen att
brukettillinställningpositivtillbidrarhelleroch intealkohol enav

relevantÄven tilltillgångfåmåstekonsumenterdessa omvaror.av
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produktinformation, har det det bör krävasansetts att näringsidkareav
stark begränsning och stark återhållsamheten både detnär gälleren

reklamens spridningsvägar och innehåll detnär gäller andrasamt
marknadsföringsmetoder. Kravet på särskild mâttfullhet gäller val av
reklammedel reklarnbärare, reklamens innehåll och utformning samt
särskilda marknadsföringsmetoder. Som exempel på reklammedel som
inte uppfyller kravet särskild måttfullhet har under förarbetena

direktreklarnnämnts och utomhusreklam; kommersiella budskap kunde
för godtas begränsas tillatt relevanta fakta rörande och dessvaran
egenskaper, presenterade i så saklig form möjligt och utansom
ovidkommande inslag eller värdeomdömen. Bildmässigt bör reklamen
inskränkas till visa själva ochatt vad på naturligt sättvaran ettsom
hänger med den, exempelvis förpackningensamman och vissa
tillbehör. Också budskapets utförlighet, typografi och layout skall
bedömas i belysning kravet särskild måttfullhet. Konsumentver-av
ket har för lagens tillämpningnärmare utfärdat riktlinjer jfr a. prop.

49, nedan avsnitt 4.4.1.s. se
Enligt 2 § andra och tredje styckena alkoholreklamlagen gäller

vissa annonseringsförbud.
Enligt bestämmelsen i andra stycket, trädde i kraft den 1 julisom

1991, får vid marknadsföring alkoholdryck inte användas kommer-av
siell i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta gällerannons föräven
sådana TV-sändningar satellitöver omfattas radio- och TV-som av
lagen 1996:844. Annonsförbudet i radio och TV gäller alltså också
öl.

Enligt tredje stycket får vid marknadsföring spritdryck, vin ellerav
starköl inte användas kommersiell i periodisk skrift ellerannons annan
skrift på vilken tryckfrihetsförordningen tillämpligär och medsom
avseende på ordningen för dess utgivning jämförbarär med periodisk
skrift jfr 1977/78: 178 32 ff. och 48 ff.. Förbudetprop. s. s.
omfattar inte öl klass II. Annonsering för sådant öl mäste dock
uppfylla det grundläggande kravet på särskild måttfullhet.

Med periodisk skrift förstås enligt 1 kap. 7 § första stycket
tryckfrihetsförordningen tidning, tidskrift eller sådan trycktannan
skrift, enligt utgivningsplanen avseddär undersom bestämd titelatt en

på särskilda tider med minstutges fyra eller hälften årligen.nummer
Att skriftens titel mellan utgivningama undergår mindre förändringar
behöver inte medföra annonsförbudetatt sätts spel. Till periodiskaur
skrifter räknas löpsedlar och bilagor hör ihop med tidningen ellersom
tidskriften. Annonsförbudet gäller också sådana skrifter ärsom
jämförbara med periodisk skrift, dvs. sådana tidningar eller tidskrifter

kommer med viss periodicitetut utgivningensom uppgår tillutan att
fyra år.nummer per
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skrifter,trycktagällerdetnärkommersiellMed avses,annons
Jfriingåkanförsta sägasdetförframställningar annons. a.ensom

Redaktionellff.441973:12350och32 samt s.prop.s.prop. s.
Påtryckfrihetsförordningen. motsva-skyddadheltsåledesär avtext

påkommersiellutanför begreppetfallervad annonsrande ärsätt som
ibestämmelsernaskyddattelevisionsområdetochljudradio- av

dockärformen textDenyttrandefrihetsgrundlagen. rent yttre enav
underfallakommakantextreklam atts.k.utslagsgivande; äveninte

kommersi-ärandra krävsdetannonseringsförbudet. För att annonsen
medel förskall utgöra ettdelsinnebärDetta attell. annonsen

skallmeddelandet avsett attdvs.marknadsföring varavara,enav
skall ha rentdels attavsättningen annonsenfrämja vara,enav

näringsidkarensdvs.föremål,tillförhållandenkommersiella avse
tillhandahållendärellernäringsverksamhet vara.

tillhandahållsskriftiannonseringundantasförbudet somFrån
andrastyckettredjealkoholdryck 2 §förförsäljningsställeendast

påellerbutikerSystembolagets restau-huvudsak iidvs.meningen,
återförsäljaretilltidskrifterfackpress,Marknadsföring i t.ex.ranger.

hellerintehindrarFörbudet atttillåten.ocksåalkoholdrycker, ärav
tillställerkonsumentbegäranuttrycklignäringsidkare enaven

gällernämntsmarknadsföringsådanskrift. För nusådan somdenne
Undermåttfullhet.särskildpåkravetgrundläggandedetdock

alkoholfrågaiåsiktsannonseringhellerfaller inte omannonsförbudet
tillstarkarefrånövergångförpropaganda svagareideeller moment

alkohol-allmänhetenspåverkainriktade attalkoholdrycker ärsom
denänfrånhärrör somfallerLikaså annanensomannonsenvanor.

alltidannonseradavsätta varaintressekommersiellt att enhar avett
och391977/78:l78prop.kommersiell s.begreppetutanför annons

f..50
in-samtidigtvissförtidningar restaurangi somAnnonser en
påstark kostarstorvadexempelvisprisupplysningnehåller enen

Inslagetförbudet.utanförfallapraxis avihar ansettsrestaurangen
avsevärtbedömtsharsådanimarknadsföringkommersiell annonsen

måstedetvarumärke nämns att ansessamtbestämtän ettomsvagare
priserinformationfå restaurangemaskonsumentintresse att omettvara
sprit-marknadsföringförRiktlinjerjfrdryck avolika sorters

1979:5.KOVFSstarkölochvindrycker,
finnsdeterinran attfinnsalkoholreklamlagen om§I 4 en

sealkohollageniocksåmarknadsföringsåtgärderbestämmelser om
nedan.

i1995:453,SFS1996januariden llagändringGenom en
§ihar 5infördes,marknadsföringslagendenmedsamband att nya

på främman-avseendemedregeringenförbemyndigande attinförts ett
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de bestämma det vid marknadsföring alkoholdrycker inte fårstat att av
användas oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom
vilka dryckerna direkt eller indirekt frambragda elleranges vara
tillverkade i den främmande eller i region eller i denstaten orten
främmande Detsamma gäller det äktastaten. ursprungetom anges
eller beteckningen används bara i översättning eller åtföljdärom av
uttryck art, "sort", typ, "kopia" eller liknande uttryck.som
Geografiska ursprungsbeteckningar vin- och spritdrycker skall,
enligt internationella åtaganden Sverige har gjort, alltid förbe-som
hållas originalvaroma och kan inte tillägnas jfrannan prop.
1994/95:l23 ff.50 och 195 f..s. s.

Regeringen har förordningen SFS 1996:1244 beslutat attgenom
bestämmelsen skall tillämpas främmande ansluten tillärstat som
Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande

oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvarorav
eller medlem i Världshandelsorganisationenär WTO. För-som
ordningen trädde i kraft den januaril 1997. En handling stridersom

§alkoholreklamlagen5 skall vid tillämpning marknadsförings-mot av
lagen otillbörlig konsumenter.motanses vara

4.3.2 Alkohollagen

I 3 kap. alkohollagen har samlats allmänna bestämmelser för-om
säljning. återfinnsI 4 § de alkoholpolitiska grundprinciper gällersom
vid försäljning alkoholdrycker. Försäljningen skall skötas ettav
sådant skador i möjligaste mån förhindras.sätt Den befattaratt som
sig med försäljning skall till ordning och nykterhet råder påattse
försäljningsstället. Introduktion alkoholdrycker fâr inte ske iav nya
strid med bestämmelsen försäljning skall ske på sådant sättatt att
skador i möjligaste förhindras bet. 1994/95:SoU9 13.s.

Enligt kap. första3 5 § stycket får den tillverkar, säljer ellersom
förmedlar försäljning alkoholdrycker i sin rörelse lämna sådanav
dryck formendast i Enligt andra stycket paragrafav varuprov. samma
får vid marknadsföring tjänster eller vid försäljning andraav av varor

alkoholdrycker sådana drycker inte lämnas gåva.än som
skänkaAtt bort eller bjuda på alkoholdrycker alltså inte tillåtetär

för främja försäljningen eller säljargument för andraatt som varor.
fårVaruprover lämnas endast till tillståndshavare enligt alkohollagen.

I begreppet ligger i detta sammanhang det skallattvaruprov vara
för någon har köpa direkt tillverkaren ellerrättavsett attsom varan av

partihandlaren. Livsmedelsbutiker eller får alltså interestauranger
lärrma till sina kunder. förarbetenaEnligt skall dockVaruprover en
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det bjuds påliksomrepresentationgodtagenallmänt attaccepteras,
invigningalkoholdryck vid mässa.t.ex. av en

marknadsföringberörnågra bestämmelserkanHärtill nämnas som
alkohol-servering2§ följeralkoholdrycker. 6 kap.Av att avav

får föranleda olägen-återhållsamhet och intemeddrycker skall ske
förgällerBestämmelsenordning och nykterhet. ävenfrågaheter i om

åtgärderserveringsställe intefår påkap. 7 §Enligt 6öl klass II. ett
alkoholdrycker. Dettatill inköpsyfte förmå någonividtas gästatt av

innebärpå åtgärderendastanimeringsförbud siktes.k. tar som en
påverkan.aktiv

Marknadsföringslagen4.3.3

januari 1996kraft denträdde i l1995:450Marknadsföringslagen
rskr. 1994/95:267. I1994/95:LU16,bet.1994/952123,prop. stora

Marknadsdomstolenskodiñeringlageninnebär dendelar avennya
praxis.

marknadsföringsåtgärdergäller allaMarknadsföringslagen
den svenskariktasavsnitt 2.3definitionangående motsomovanse

Marknadsföringsla-marknadsförs.oberoende vadmarknaden somav
ochalkoholdryckermarknadsföringockså påtillämpligalltsåär avgen

näringsid-konsumenterskydda såvälsyftar tilllättöl. Lagen att som
marknadsföring.otillbörligkare mot

marknadsföring. Ikraven pågrundläggandeformuleras de§I 4
marknadsföringen skallförsta stycketigeneralklausuldenna attanges

i övrigtochmarknadsföringssedgodmed ävenöverensstämma vara
god marknads-näringsidkare. Medochtillbörlig konsumentermot

vedertagnaaffärssed eller andragodföringssed normer somavses
marknads-näringsidkare vidochkonsumenterskyddasyftar till att

bådeliggerför bedömningenTill grundprodukter 3 §.föring av
affárssed finns bl.a.godReglerutomrättsligarättsliga och omnonner.

ochpraxisMarknadsdomstolensreklam.förGrundregleri ICC:s
skall tjänakällorriktlinjer andraKonsumentverkets är somsom

Jfrmarknadsföringssed.godvadför tolkningenunderlag ärsomav
ff.163ff. och41 s.s.a. prop.

marknads-näringsidkaren vidslås vidare fastgeneralklausulenI att
frånbetydelsesärskildinformationsådanskall lämna ärföring avsom

från förstaskillnadstycket. Tillandrakonsumentsynpunkt 4 §
marknadsföringendast påtillämpligbestämmelsestycket dennaär som

till konsumenter.riktar sig
vissabestämmelserinnehåller nioMarknadsföringslagen om

på dessaställsoch kravenmarknadsföringsåtgärder,specificerade som
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de s.k. katalogbestämrnelsema i 5-13 §§. Katalogbestärmnelserna,
inte fanns i den tidigare gällande marknadsföringslagen, rörsom

följande frågor:

reklamidentifiering 5 §
vilseledande reklam 6 §
vilseledande förpackningsstorlekar 7 §
vilseledande efterbildningar 8 §
konkursutförsäljningar 9 §
utförsäljningar 10 §
realisationer 11 §
obeställda produkter 12 §
förmånserbjudande 13 §

Av katalogbestärnrnelserna det främstär 5-8, 12 och 13 §§ ärsom
intresse vid bedömningen marknadsföring alkoholdryckerav av av

och lättöl.
Av 5 § framgår all marknadsföring skall utformas ochatt presente-
så det tydligt framgår det frågaatt är marknadsföring.attras om

Vidare skall det framgå för marknadsföringen. Avvem som svarar
bestämmelsen framgår sålunda det skall finnas vad kallasatt som en
reklamangivelse och sändarangivelse. Av bestämmelsen följeren att
kommersiella inte får redaktionell ochpresenterasannonser textsom

reklamblad inte får tidning. Jfratt 46 ff. ochutse som en a. prop. s.
f.165s.

6 § vilseledandeI reklam näringsidkarensägs vid marknads-attom
föringen inte får använda påståenden eller andra framställningar som

vilseledande i fråga hansär eller någon näringsidkaresom egen annan
näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som avser
produktens mängd, kvalitet och andra egenskaper,art, dess ursprung,
användning och inverkan hälsa eller miljö produktens pris,samt
grunderna för prissättningen betalningsvilkoren.och Vidare gäller det
särskilt framställningar näringsidkarens eller andrasom avser egna
näringsidkares kvalifikationer, ställning marknaden, kännetecken
och andra rättigheter slutligen, belöningar och utmärkelsersamt, som
har tilldelats näringsidkaren. Exemplen i bestämmelsen bygger på bl.a.
EG:s direktiv vilseledande reklam. Framställningar vittärom ett
begrepp; med framställning ord, bild, teckenavses m.m.

Utgångspunkt för bedömningen reklam vilseledandeär ellerav om
det helhetsintryckär reklamen förmedlar. Jämförande reklam kan

godtas den vederhäftig. Reservationslösaär påståenden inteom som
kan styrkas i regel inte godtagbara.är Höga krav ställs på vederhäftig-
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framförs i marknadsföring. Jfrheten miljöargument som a. prop.av
f.49 och 166s.s.

förpackningar.frågan vilseledande Av be-§ reglerasI 7 om
framgår näringsidkare inte får använda förpack-stämmelsen att en

eller utformning i övrigtsin storlekningar äryttresom genom
form.produktens mängd, storlek eller Somvilseledande i fråga enom

förpackning inteMarknadsdomstolen uttalatallmän princip har att en
vad innehållet kräver. Undantag kandimensionerskall änstörreges

föranlederdistributionstekniska skäldär förvarings- ellerske att
från innehålletsutformning avvikermåsteförpackningen somges en

eller teckningar på för-bilder, färgerform. Vilseledande texter,
167.Jfr 54 ochenligt 6packningar bedöms s.a. prop. s.

marknadsföring inte användanäringsidkare vid8 fårEnligt § en
de lätt kan förväxlasvilseledandeefterbildningar är attgenomsom

särpräglade produkter.näringsidkares kända ochmed någon annan
utfornming huvudsakligenefterbildningar vilkasgäller dock inteDetta

funktionell.till produktentjänar göraatt
sådana efterbildningarinte användaNäringsidkare får alltså av

produktersärprägladekända och ärandra näringsidkares som
Enkommersiellafråga produktensvilseledande i ursprung.om

särskiljandehardess utformningsärprägladprodukt enomanses
iutseendeändamål produktendvs. har tillfunktion, ettatt somge

utformningfrån andra produkter. Enhänseende skiljer denestetiskt
tillfrämst tjänarfunktionellt betingad ochtekniskt ellerär somsom

inte särpräglad. Medändamålsenlig alltsåprodukten är attgöraatt
åsyftas den skallmarknadenprodukten skall känd att varavara

näringsidkaresmed visssådant den förknippaskänd på sätt att en
f.ff. och 167produkter. Jfr 56prop. s. s.a.

fårmarknadsföringen intenäringsidkare vid§ framgårAv 12 att en
därvid vilseledabeställts ochinte uttryckligenleverera produkter som

innehåller 12 §betalningsskyldighet. Vidarehans ettmottagaren om
Bestämmelsenfakturor och dyliktskicka falskaförbud tarmot att

avtalsbindning.negativsäljmetoder ellersålunda negativaupp
vad krävsutnyttja någons okunnighetäringsidkaren får inteN somom

fall därendast deBestämmelsen reglerarför bindande avtal.ett
betalningsskyldighet. Leveransvilseledd sinblirmottagaren avom

någotförekommerdär det inteprodukter kan,obeställda även
generalklausulensåledes träffasvilseledande, otillbörligt och avvara

ff.Jfr 71första stycket.god marknadsföringssed i 4 § prop. s.a.om
f.169s.

s.k. kom-formförmånserbjudanden iregleras bl.a.I 13 § av
bestämmelsenåläggsbinerade utbud. Näringsidkaren engenom

fårköparentill säkerställainforrnationsskyldighet syftar attattsom
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sådanariktigt bedömanödvändig för kunnainformationden är attsom
förvillkorenInforrnationsskyldigheten omfattarerbjudanden. att

undergäller endasterbjudandeterbjudandet,utnyttja attt.ex.
erbjudandetsköps,visst antalförutsättning att ett av en varaav

begränsningaroch andrade tidsgränseroch värdebeskaffenhet samt
f..ff. och 17067erbjudandet. Jfrförgäller s.a. prop. s.som

Radio- och TV—lagen4.3

televisions-ljudradio- ochför1996:844 gällerTV-lagenochRadio-
sändningar. Lageninnehållet i sådanatill allmänhetensändningar samt

tråd endastsändningartillämplig pâmed visst undantagär omgenom
bostäder.fler 100närde än

marknads-detsammareklambegreppRadiolagstiftningens är som
syftetillgångsfrämjandeelleravsättnings-krävsDeträttens. att ett

Såvälunder reklambegreppet.skall fallaåtgärdförföreligger att en
kommandeförreklammeningtraditionellreklam i programsom

försäljningsprogramharsponsringsmeddelandenochprogramglimtar,
f..109 Be-1995/96: 160syfteavsättningsfrämjande prop.normalt s.

denreklamdendock integällerreklamstämmelserna somom
och T V-radio-kap. 12 §verksamhet 7sinförsändande gör egen

lagen.
Åsiktsannonser reklaminteandra äroch sommenprogram som

omfattasprograrnföretagetnågonpå uppdrag änsänds annanav
likhetIreklarnbegreppet.marknadsföring ellerbegreppetvarken av

sändasbarasådanareklam får dockförvad gällerned programsom
ochinledssändningstidannonstidannonstid. Medunder somavses

sänderdenmarkerarsärskild signaturmedavslutas att somsomen
uppdraghuvudsak dettauider tiden iangivna görden annan.av

sändasfårbenämningen på desammanfattandeDen program som
styckettredje§kap. 1Av 7under annonstidendast är annons.

sändningarreklam attframgår med utansamtatt somavsesannonser
någonpå uppdragreklam sänds annan.avrara

andrareklam ochRegler annonserom

förvillkorfårTV-lagenradio- ochförsta stycket3n1igt‘3 kap. 3 §
andraellersända reklamsändningstillstånd förbud mot attavse

reglerassådanasponsradeoch andra änäven somannonser program
nedan.och 9andra stycketkap. 8 §och TV-lagen 7radio-av se

ocksåinnefattarreklarnförbudvillkor attfår ställaAtt regeringen om
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regeringen kan ställa villkor för reklamen strängare villkoirsamt ange
för andra och för sponsrade prop. 1995/96:annonser 160program s..
165 f.. Villkor reklamförbud gäller i dag för Sveriges Televisionom
AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Regler reklam och annonsering finns i 7 kap. radio-om ochannan
TV-lagen. Det skall dock anmärkas här det marknadsföringsla-äratt

1995:450 gäller i fråga tillbörligheten igen reklamsom om scm
sänds i radio eller TV.

Av 7 kap. § framgår1 skall särskiljas frånatt de övrien armons ga
sändningarna signatur. I televisionen skall signaturen bestågenom en

både ljud och bild. Om själva reklamidentifieringen hänvisasav till
5 § marknadsföringslagen. Kapitlet innehåller vidare vissa föreskrifter
för annonstiderna, dels för hur del sändningarnastor fårav som
utgöra annonstid, dels för den sammanlagda annonstiden vid vissltett
givet tillfälle 5 och 6 §§. Som huvudregel skall sändas:annonser
mellan 7 §.programmen

kap.7 8 § handlar sponsring. Av bestämmelsen framgårom att om
inteett är helt eller delvis har bekostats någonprogram som armons av

denän bedriver sändningsverksarnhetenannan ellersom som
framställer audiovisuella verk, dvs. skall detett påsponsrat program,

lämpligt i börjansätt och i slutetett eller vidprogrammetav ett av
tillfällena eller vilka bidragsgivarna En uppgiftär.anges vem om vem

har i regelärsponsrat reklamsom programmet ochatt anse som
därmed enligt 7 kap. 1 § tredje stycket a. 180.en annons prop. s.
Uppgiften skall därför lämnas mellan eller i påprogrammen pauserna
det sätt i 7 Någon signatur behöver emellertid intesom anges omg;e
uppgiften bidragsgivaren/arna. Ett handlarom program som om
nyheter eller nyhetskommentarer får inte sponsras.

kap.7 9 § innehåller erinran det finns bestämmelseratten om om
förbud reklam för alkoholdrycker imot alkoholreklamlagen. Av
lagrummet framgår också inte får någon,att ett program sponsras av

huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljningvars a.v
alkoholdrycker. Som nämnts redanär sponsringsmeddelandeettnyss
normalt reklam och därför otillåtetatt a. 181.anse som prop. s.

Mediets särskilda genomslagskraft

Av 3 kap. 2 § framgår9 villkor för sändningstillstånd fåratt ett avse
skyldighet hänsyn till ljudradions och televisionensatt ta särskilda
genomslagskraft det gällernär och utformningämnenprogrammens

tiden för sändningsamt Med uttrycket ljudradiomsav programmen.
och televisionens särskilda genomslagskraft medierna vänderattavses
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publiktill hemmen och till allmänsig samt attstor programmenen
starkt 1990/91:149 141 f..påverka lyssnare och tittare prop.kan s.

narkotikabruk speglas ihur alkohol- ochFrågan programmenom
skall sålunda iakttas meddenna bestämmelse. Varsamhetomfattas av

alkohol ellerpå felaktigt speglar brukvisa sättettatt som avprogram
narkotika.

gynnande kommersiella intressenOtillbörligt av

framgåroch TV-lagenbestämmelsen i 6 kap. 4§ radio-Av att
otillbörligt fårinte reklam inte sättär ett gynnaprogram som

fanns i samtligaMotsvarande bestämmelsekommersiella intressen.
radiolagensändningar enligtlagar. Såvittradiorättsliga avser

regeln krav påförbudet komplement tillutgjorde1966:755 ett om
204.opartiskhet SOU 1994:105 s.

kommersiellt intresseinnebärPrograminslag att ett gynnassom
nyhetsfönnedlande,inslaget sänds ireklambegreppetutanförfaller om

underhållningssyfte ibidem.ellerförströelse-åsiktsbildande,
skallintresse vederlagkommersielltgynnandeFör motettettatt av

programföretaget.tillgodogörsvederlagetföreligga krävs attanses
kommersielltpå otillbörligtFörbudet sätt ettettmot att gynnaarmars

främst varuexponeringen i TV-program,med tanke påtillkomintresse
varuexponeringförarbetenproduktplacering. lagensIs.k. attangavs

detvederlaggynnandekan förekommai TV attmot mermensom
det iprogramföretag på grundpraktiska fallet ettär när attett av

vissaslippervisst kommersiellt intressehar gynnat ettprogram
128 f..företagetha belastat a.skulleutgifter prop. s.som armars

iekonomiska fördelenuppnår denProgramföretaget attgenom
varumärken påprodukter ellerfokusera vissa sättettprogrammet som

Departementschefennäringsidkare.för vissreklamvärdehar en
följande.härom bl.a.anförde

fokuseringmarkanti förekommerdetOm ett av enenprogram
framstårför tittarendetta intevarumärke ochprodukt eller ett som

underhållandeinfonnativt ellerhänsyn till någotmotiverat med
haftföretaget harmisstänkaprogramföretaget kanhossyfte attman

sig meddet förhålleråtgärden. Oavsett hurfördelekonomisk av
förskälemellertid finnasfördelen kan detekonomiskaden

otillbörligtpåiprogramverksamhetenföretagetbedömningen ettatt
kommersiellt intresse.harsätt ettgynnat

självtprogramföretagetmellandock skiljabörMan somprogram
vis-har köptföretaget baratill vilkaproducerat ochhar program
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ningsrätten, långfilmer. det gällerNär dett.ex. program av senare
slaget kan det omöjligt för programföretaget undvikaatt attvara en

fokuserasprodukt har reklamvärde försättett ettsom en
näringsidkare inkräkta på upphovs-utan att programmet ettsom
rättsligt skyddat verk.

Om gynnande kommersiellt intresse på otillbörligt sättettettav
kan också ha anledning tala i vissa situationer då med-attman en
verkande i programföretags sändningar har sigett yttrat ett
avsättningsfrärnjande produkt och näringsidkaren fåttsätt om en av
betalt för detta

förhållandetDet något sänds bör betraktas reklamatt som som
medför å andra sidan inte nödvändigtvis kommersielltatt ett
intresse otillbörligt programföretagNärsätt...ett ettgynnas
sänder reklam detta stå i strid med radiolagens kravattutan anses

opartiskhet, det således inte frågabör attanses vara om gynna
kommersiellt intresse otillbörligt sätt.ett ett

riktlinjer4.4 Konsumentverkets m.m.

förcentral förvaltningsmyndighet konsument-Konsumentverket år
statligafrågor med för genomföra den konsument-huvudansvar att

1995:868 med instruktion för Konsu-politiken 1 § förordningen
övergripande målmentverket; omtryckt i SFS 1995:1057. De som

desamma gäller för konsument-gäller för verksamheten är som
politiken, hushållen goda möjligheter utnyttja sinadvs. att attge
ekonomiska och effektivt, konsumenternaandra attresurser ge en

konsumenternas hälsa ochstark ställning på marknaden, skyddaatt
till sådana produktions- och konsum-säkerhet, och medverka attatt

ochminskar påfrestningarna på miljöntionsmönster utvecklas som
utveckling.bidrar till långsiktigt hållbaren

riktlinjerinstruktion får Konsumentverket utarbeta förEnligt sin
utforrrming tjänster ochnäringsidkarnas marknadsföring och av varor,

medandra nyttigheter. Sådana riktlinjer utarbetas efter överläggningar
Beträffande riktlinjerna förföreträdare för den berörda branschen.

alkoholreklamen, avsnittnedan 4.4.1.se
Konsumentverkets chef för verket. Generaldi-generaldirektör är

rektören också KO. Konsumentverket/KOKonsumentombudsmanär
handlägger huvudsakligen ärenden enligt produktsäkerhetslagen,
avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen till vilken lagsenare
också alkoholreklamlagen hänvisar. KO utfärdar förelägganden,

för talan mål enligt marknads-ansöker vitets utdömande och iom
produktsäkerhetslagen. sinföringslagen, avtalsvillkorslagen och I
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marknaden bl.a.Konsumentverketbevakartillsynsverksamhet genom
På detundersökningar.genomförda sättetinformationspridaatt om

prövningenockså iskerindirekt. Tillsynenmarknadenpåverkas av
anmälningar5003Konsumentverketärenden.olika tar emot perca

anmälningarnaalkoholreklam. Merparten60år, rör avvarav ca
konsumentvägledareocksåkonsumenter,från enskildakommer men

Verketanmälningarna.bakom hel delstårnäringsidkare taroch aven
initiativ.ärendenockså egetupp

riktlinjerKonsumentverkets4.4.1

branschföreträdaremedöverläggningarefterharKonsumentverket
Riktlin-alkoholdrycker.marknadsföringenförriktlinjerutfärdat av

innehållochutfommingreklamensreklamrnedel, samtjerna avser
vid tillämp-Riktlinjerna gällermarknadsföringsâtgärder.särskilda

marknadsföring-vidriktlinjernaIakttasalkoholreklamlagen.ningen av
kravalkoholreklamlagensKonsumentverket,enligtskall,en

uppfyllt.måttfullhetsärskild vara
betänkande.till dettabilaga 2 och 3har fogatsRiktlinjerna som

och starkölspritdrycker, vinmarknadsföringRiktlinjer förAv av
följande.framgår bl.a.KOVFS 1979:5

fårintemarknadsföringviddetreklammedelgällerdet sägsNär att
reklam-ellerdirektreklamreklambärare:följandeanvändas annan

utomhus-till konsument;hänvändelsedirektbyggerbärare som
på allmänti ellerplats,eller vid allmänreklamreklam, t.ex.

ochidrottsplatsvid allmänliknande,vänthall ellertrañkmedel, i annan
föröppetreklam vid ärinbegripetallmän sportevenemang somarena,

biograferstillbildsreklarnhögtalarreklam,reklamfilm,allmänheten;
På4.2.former p.i liknandeeller reklamvideogramoch teatrar,

liknandeochstarkölvin ellerspritdryck,distributionsfordon för
ellerdock finnas ñrma-transportmedel får varunanm.

värdin-ellersjukhusinomfår förekommaReklam inte annan
restaurangskolaförmed undantagutbildningsanstaltinomrättning,

underungdomareller besöktavsedd förhuvudsakligeni lokaleller av
4.3.20 år p.

iutformninginnehåll ochmarknadsföringensdet gällerNär anges
omfattafår inteFramställning i bildhuvudsak följande.ipunkt 5

ingåendeeller därimåttfull återgivningsärskiltänannat varanav
därmedellervarumärkeburkarflaskor ellerenstakaråvara, samt
den fårdvs.neutral i övrigt,skallBildenjämförligt kännetecken. vara
kanellerdekorföreställande element,innehållainte annat gesom

dock,fåreller burkPå flaskaavseende.något konkretassociationer i
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förutom dylikt kännetecken, förekomma bild medvarumärken eller
innehåll, bildens utfornming uppfyller kravet särskildannat om

måttfullhet.
omfatta sakliga uppgifter ellerReklamtext får endast artom varans

framställningsmetodsåsom årgång, ingående råvaror och samttyp,
alkoholhalt; råvarorsegenskaper, såsom smak och ursprung,varans

tillverkningen; anvândningssätt ochtillverkare och plats för varans —
till viss måltid; flaskans/burkensområde, råd viss dryckt.ex. om

pris säljställe. Intygsreklamutseende och egenskaper; samtvarans
uppgift.värdeomdöme inte sakligeller påtagligt somanses

till lokaler där spritdrycker, vin ellereller i direkt anslutningI
tillåtligheten sådan reklamfår säljas får reklam finnas. Förstarköl av

uppfyllda. eller i direkt anslutningförutsätts riktlinjerna Idock äratt
får säljas fårdär alkoholdryckertill eller andra lokalerrestauranger

dominerande inslagmärkesreklamdock inte förekomma utgör ettsom
varuexponering.i miljön, omfattandet.ex.

marknadsföringsât-uppräknadeSlutligen vissa särskiltattanges
ellerutdelninginte får användas, nämligengärder varuprovav

alkohollagen, utdelningjfr kap. och 9 §§avsmakning 3 5 av
pristävlingar, rabattmärkeser-glas och korkskruvar,presenter, t.ex.

erbjudanden kombinationserbjudan-bjudanden eller jämförliga samt
alkoholdryck fâr dock förekommaKombinationserbjudande medden.

och alkoholfritt alternativ samti-del måltiddrycken utgör en av enom
digt erbjuds.

1979:6marknadsföring öl klass II KOVFSRiktlinjer förAv av
framgår bl.a. följande.

inte får förekommagäller reklammedelNär det att annonseranges
riktar sig främst tillpublikationerVeckotidningar eller andrai som

i idrotts- ochi dagspress ellerår, på idrottssidorungdom under 20
periodiska skriftertillåtna idet gällersporttidningar. När annonser

i frågavissa begränsningarjämförbara skrifter finnseller andra om
normalt morgontidnings-i dagspressEnannonsytan. en avannons

Reglernahalv sida p. 3.2.2.inte överstigaformat får t.ex. omen
facktidskrifterinte förfrekvens gäller dockarmonsfonnat och som

tillverkare elleregenskapnäringsidkare i derasvänder sig till av
öl klassdistributörer II.av

ellerdirektreklarnreklambäraregäller övrigaNär det attanges
konsumenthänvändelse tillpå direktreklambärare byggersomannan

detaljhandelfrånbrevlådereklamfâr användas. Sedvanliginte som
klass Vidareinnehålla uppgift öl II.får dockomfattar olika omvaror

utomhusreklam,användasför öl klassvid marknadsföringfâr inte
trafikmedel,i eller på allmäntpå vid allmän plats,reklam ellert.ex.

allmänidrottsplats ochvid allmänvänthall eller liknande,i annan
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inbegripet reklam vidarena, sportevenemang förär öppetsom
allmänheten; reklamfilm, högtalarreklam, stillbildsreklam på biografer
och videogram eller reklamteatrar, i liknande former p. 3.2.3. I
direkt anslutning till säljställe får dock anbringas utomhusreklam under
förutsättning reklamen till innehållatt och utfornming särskiltär
måttfull. Vidare får distributionsfordon för öl klass och liknande
transportmedel finnas firma, varumärke eller därmedvarunanm,
jämförbart kännetecken avbildning förpackning.samt av

Reklam får inte förekomma inom sjukhus eller värdin-annan
rättning, inom utbildningsanstalt eller i lokal huvudsakligen avsedd för
eller besökt ungdomar under 20 år.av

När det gäller marknadsföringens innehåll och utformning gäller
följande. Framställning i och bild skall saklig,text och tyngd-vara
punkten skall ligga på själva I kravet på saklighet liggervaran. att
intygsreklam och påtagliga värdeomdömen inte tillåtna.är Fram-
ställningen får inte utformas på det densätt kan vädja tillatt anses
ungdomen.

Framställning i bild får vidare inte omfatta enstakaänannat
flaskor/burkar varumärken eller jämförligt kärmetecken.samt Bild av
människa eller eller natunniljö får intesport- användas.av

För reklamen inte felaktigt skallatt uppfattas reklam försom
starköl skall tydligt framgå reklamen klassatt p. 3.3.avser

I eller i direkt anslutning till lokal där öl får säljas får reklam
finnas. För tillâtligheten sådan reklam förutsätts dock riktlin-av att
jerna uppfyllda.är

Slutligen vissa särskilt uppräknadeatt marknadsföringsåt-anges
gärder inte får användas, nämligen utdelning ellerav varuprov
avsmakning jfr bestämmelserna i 3 kap. 5 och 9 alkohollagen,
utdelning glas och korkskruvpresent, eller liknandet.ex.av vars
värde inte helt obetydligt,är pristävling, rabattmärkeserbjudande eller
jämförligt erbjudande.

Vid marknadsföring lättöl skall det enligt riktlinjerna framgåav att
det fråga sådantär öl. Syftet bakom den bestämmelsenom är att
undvika marknadsföringen felaktigt uppfattasatt öl klass elleravse
starköl klass III p. 4.

4.4.2 Näringslivets egenâtgärder m.m.

Det har länge varit uttalad inriktning för den förda konsument-en
politiken näringslivet och berördaatt myndigheter skall samarbeta. En
form samarbete sker näringslivets egenâtgärder, dvs.av genom
åtgärder i systematiserad form vidtas antingen enskiltsom ettav
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i sinnäringslivetellerbranschhelföretag,företag, engrupp aven
tillförhållandeiproblemlösaellerförebyggautreda,syftehelhet i att

näringslivetEgenâtgärder inomkunder"andraellerkonsumenter -
marknads-fördelegationNäringlivets1988,begreppsbestämning,en

rätt.
propositionregeringensanledningmedbeslutriksdagensI av

fastslagitshar1211985/86:konsumentpolitiken prop.Inriktningen av
vadrollfriare ändelvisochspela större somböregenåtgärderna enatt

övergripandedetharKonsumentverketfallet. Detvarit ärdittills som
medförEgenâtgärdernaegenåtgärderna.utvecklingenföransvaret av

ochtillsynKonsumentombudsmannensförförändringaldrig en
Mark-mål tillförasåsomsanktioner, etttillgripa attbehörighet att

näringslivetochallmännamellan detRollfördelningennadsdomstolen.
alltid på Konsument-liggerrättstillämpningenförfast. Ansvaretligger

tidsinkunnaskall ägnabästKonsumentverketFörverket. att
nödvändigtdockdethar ansettsanvisat,statsmakternauppgifter som

jfr24,omfattning prop.ökad prop.fåregenåtgärderna s.enatt
l984/85z2l3.

reglerformulerarnäringslivetinnebärakan attEgenâtgärder t.ex.
farligaförebyggerområde, attvisstinommarknadsföringen ettför

där hanterasellermarknadenkommerriskabla uteller varor
marknads-elleri konsument-personalsinutbildarellerfelaktigt

ellerutformningeniKonsumentverketmedverkarOftaföringsfrâgor.
egenåtgärderfinnsdetOavsettegenåtgärderna.uppföljningen omav

för sinaföretagvarjealltidbransch såvissinominteeller ansvararen
påver-egenåtgärderNäringslivetsdessa.förreklamenprodukter samt

marknadsföringslagenlag,enligttillsyn t.ex.denhellerintekar som
Konsumentombudsmannen.tillkommeralkoholreklamlagen,eller

alkoholbranscheninomförekommeregenâtgärderDe numerasom
harEgenâtgärdsprogrammetregi.BryggareföreningensSvenskasker i

medSyftet programmetKonsumentverket.medsamrådiframtagits
lagstift-gällandestrider motmarknadsföringenhindra att avär att

Marknadsföringkursenföreningen avhåller1989årSedanning.
Ävenreklambyråer.ochbryggerierpåanställdaföralkoholdrycker"

ideltainbjudsföreningen attimedlemmarinte ärbryggerier som
SvenskaprövaregenåtgärdsprogrammetförInomutbildningen. ramen

producerasölreklamsådananmälningar somBryggareföreningen av
medlemsföretag.tillverkas ettprodukt aveller somenavserav

skickarKonsumentverket överdettill sättetgår attFörfarandet
sinverketmeddelarsmåningomsåföreningentillanmälningen som

avslutasbedömningengodtarKonsumentverketOmbedörrming.
ärendet.
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Som utredningen har förut finns i Riktlinjerna förnämnt marknads-
föring öl klass KOVFS 1979:6 föreskrift det vidattav en
marknadsföring lättöl klart och tydligt skall framgå det frågaärattav

lättöl, så marknadsföringen inte felaktigt uppfattas mark-attom som
nadsföring för starkare öl. Kravet på tydlighet ledde till tillämpnings-
problem. Därför träffade Svenska Bryggareföreningen med sina med-
lemsföretag överenskommelse, vilken trädde i kraft den januari15en
1988, innehåller förtydliganden vad krävs för uppfyllaattsom om som
riktlinjerna.

Av överenskommelsen framgår ordet "lättöl eller benämningenatt
"klass I" i affischer och stortavlor eller liknande skallannonser,
förekomma minst gång i stilgrad minst lika denär storen en som som
övriga stilgrad eller, istörsta omedelbar anslutning tilltextens
varumärket, i stilgrad detta. Vidare skall i reklamfilm församma som
lättöl ordet "lättöl" eller "klass I varje gång varumärketnämnas

Saknar reklamfilmen talat eller sjungetnänms. budskap skall "lättöl"
eller "klass I vid och dylikt. Ordet "lättöl" elleranges som annonser
"klass I skall i förekommande fall återges horisontellt.

I december 1997 beslutade styrelsen i Svenska Bryggareföreningen
regelverk skall gälla för medlemsföretagen avseendeatt nyttett

Överenskommelsenlättölsreklamen. skall frångälla och med den 1
januari 1998, dock får reklam producerats före den dagen visassom

den 30 juni 1998. Bakgrunden till de reglerna enligtärt.o.m. nya
överenskommelsen Kraven tydlighet och kritiken in-att mot
nehållet i lättölsreklarnen har upphov till såväl tolkningsproblemgett

tveksamhet reklamen kan reklam för lättöl". Avsom om anses vara
överenskommelsen framgår i huvudsak följande.

Kraven tydlighet desamma enligt gällandeär överens-som nu
kommelse för lättöl. För undvika tveksamhet reklamenatt om avser
marknadsföring lättöl får reklamens innehåll inte associera tillav
alkoholkonsumtion eller dess effekter och den får endast presentera
lättöl i förpackningar finns tillgängliga i hela det område därsom
företaget producerar reklamen tillhandahåller lättöl. När det gällersom
kraven på innehållet har särskilt lättölsreklarnen inte fårangetts att

visa människor uppenbart, uttryck eller åthävor, ärsom genom--
påverkade alkohol,av
använda ord "öl", "bärs eller andra används på sådantsom som-

de associerar till starkaresätt drycker lättöl,änatt
visa bilder från andra situationer, bastubad, där det ärt.ex.-
uppenbart konsumtion alkohol sker,att av
använda modeller eller förefaller under 25 år,ärsom vara——
använda traditionella alkoholskämt eller sjunga sånger med-
anknytning till alkoholkonsumtion,
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visa toalettinteriörer eller andra miljöer och situationer kansom-
väcka anstöt,
uttrycka förklenande omdömen alkoholfria drycker, ellerom-

förmåganantyda den sexuella stimuleras konsumtionatt av av-
alkohol.

skickaskopia framställningen skall till Svenska Brygga-En av
från första denreföreningen inom fjorton dagar gången publice-

medlemsföretaget godtar föreningens bedömningrats/visats. Om inte
oberoende granskningsnämnd, skallskall reklamen granskas av en som

revisor. Nämndens utslag kanbestå tvâ jurister och auktoriseradenav
Svenska Bryggareföreningen granskar också tillinte överklagas.

produceratsKonsumentverket inkomna anmälningar reklammot som
företag anslutit sig till överenskommelsen.av som

Rådet och Etiska RådetInrättandet Marknadsetiska MER motav
exempel på branschöverskri-könsdiskriminerande Reklam ERK är

Huvudmän för Näringslivets delegationdande egenåtgärder. MER är
och Internationella Handelskammarens svenskaför marknadsrätt

viss marknadsföringsätgärdnationalkommitté. MER prövar om en
Grundregler förInternationella handelskammarens ICCstrider mot
andra riktlinjerRegler för säljfrämjande åtgärderreklam, dess samt

förutfärdade ICC. Huvudmän ERKför marknadsföring ärav
och Reklamförbundet. ERK:s prövning begränsasAnnonsörföreningen

marknadsföring kanhuruvida viss reklam ellertill frågan annan anses
definition vadkönsdiskriminerande grundval rådets avav egenvara

jfr i Grundregler försådan reklam artikel 3 4 ICC:sutgör p.som
utifrån de reglerAlkoholreklam kan sålunda ocksåreklam. prövas

och tillämpar.och principer MER ERKsom
Även frågan egenåtgärder bör i sammanhangetdet inte är omom

demde två intresseföreningama organiserarnämnas att somsom
ochtillverkar alkoholdrycker, Sveriges vin-handlar med eller

för sprit-förening Svenska förbundetUVOSspritimportörers samt-
skallSFSV, utfärdar etiska principeroch vinintressenter somegna

marknadsföringvägledning för medlemsföretagen vidtjäna avsom
alkoholdrycker.



SOU 1998:8

5 Sanktioner och tillsyn

1 Alkoholreklamlagen

Det marknadsrättsliga sanktionssystemet enligt marknadsföringslagen
tillämpligtär vid överträdelser reglerna i alkoholreklamlagen.av

Handlingar strider det s.k. måttfullhetskravetmotsom eller mot
armonsförbuden i 2 § alkoholreklamlagen skall sålunda vid tillämp-
ningen 14 och 19 marknadsföringslagenav otill-anses som
börliga konsumenter. Vidare kanmot s.k. marknadsstörningsavgift
utgå vid överträdelse armonsförbudet i ljudradio- och TV-programav
3 § alkoholreklamlagen.

Sanktionssystemet enligt marknadsföringslagen innebär följande.
Om näringsidkare bryter 4 eller någonen mot katalogbe-mot av
stärrunelsema i 5-13 §§, kan näringsidkaren, någon anställd hos
honom, någon handlar på hans ellervägnarannan ochsom var en som
i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen förbjudas att
fortsätta med marknadsföringen 14 §. Förbudet förenas regelsom
med vite 19 §. Vitet kan dömas först vid sådanaut överträdelsernya

faller inom förbudet. Förbuds- och informationsföreläggandesom kan
i fall inte är viktstörre meddelas Konsumentombudsmannensom av av
21 §. Ett sådant föreläggande, skall förenas med vite, blirsom
gällande lagakraftvunnen dom det godkännssom en näringsid-om av
karen inom Konsumentombudsmannen föreskrivenen tid.av Konsu-
mentombudsmannen kan i övriga fall väcka talan vid Stockholms
tingsrätt 38 §. Regelsystemet står inte till endast Konsumentom-
budsmannens förfogande; näringsidkare berörs, sammanslutningarsom

konsumenter, löntagare eller näringsidkare kanav också väcka talan
med yrkande förbud vissett marknadsföringsåtgärd.motom en

Genom den marknadsföringslagen har införts ytterligarenya en
sanktion, den s.k. marknadsstömingsavgiften. En näringsidkare kan
sålunda åläggas betala marknadsstörningsavgiftatt näringsid-en om
kåren eller någon handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligensom
eller oaktsamhet har brutit någon katalogbestännnelse.av mot
Marknadsstömingsavgift direktverkandeär sanktion kan dömasen som

redan första gångenut näringsidkare överträder katalogbe-en en
stämmelse. Endast näringsidkare kan träffas sanktionen. Tillav
skillnad från vad gäller vid förbudsföreläggande enligt 14som § kan
alltså marknadsstörningsavgift inte åläggas anställda eller fysiska
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näringsidkareOcksånäringsidkare.inte somär ensompersoner
avgiften.betalaåläggaskanöverträdelsen atttillbidragitväsentligt

överträdelseviddömasintekanMarknadsstömingsavgift ut av
handlingkanalkoholreklamlagen§Enligt 3 somgeneralklausulen. en

andra2 §och TV-programljudradio-iannonsförbudetstrider mot
marknadsstörningsavgift.medförastycket

skadestånd. Avsanktion,ytterligareföreskrifterfinns§129 enom
oaktsamhetelleruppsåtligendenframgårbestämmelsen avatt som

åläggan-ellermarknadsföringotillbörlig ettförbudbryter motettmot
ellereller 1514 motstödmedmeddelats enharde avsom

därigenomskadadenskall§§ ersätta upp-5-13föreskrift i som
skadeståndetnäringsidkare.eller avserkonsumentförkommer en

skadeståndslagensfönnögenhetsskada iförersättningendast ren
följdtillsakskadaeller avSkyldighet ersättamening. att person-
regler.skadeståndsrättsligaallmännaenligtbedömsmarknadsföring

marknadsstörningsavgiftNärmare5.1.1 om

§§22—28imarknadsstörningsavgift finnsBestämmelserna om
inäringsidkaredenbetalasskallAvgiftenmarknadsföringslagen. av

räkningfördendvs.ägdeöverträdelsenverksamhet varsrum,vars
denockså åläggaskanAvgiftvidtogs. sommarknadsföringsåtgärden

marknads-utformathardenöverträdelsen,till t.ex.medverkat som
tillbidragitharväsentligenelleruppdragnäringsidkarensföringen

radiotidningar,medieföretagochreklambyråerdvs.handlingen, som
näringsidkareenskildbådekanNäringsidkarentelevision. enoch vara

enskildanämntskanDäremotjuridisk nyssoch somperson.en
avgift prop.betalaåläggasintenäringsidkare attinte ärsompersoner

f..1021994/95:123 s.
visserligensanktionsavgifterkonstaterades sompropositionen attI
omständigheter.subjektivaoberoendedömaskanhuvudregel ut av

skulleinteemellertid förtaladerättssäkerhetsskäl att manFrämst
subjektivamedstraff tillmed systemett avfråndirekt systemett

infördes kravetbakgrunddennasanktionsavgift. Motobundenrekvisit
Ioaktsamhet.elleruppsåtligenskettskall haöverträdelsen avatt

näringsid-baraintefalletenskilda attdetifordrasuppsåtfråga om
ellermarknadsföringsåtgärd,vidtagitharuppsåtligenkaren en

uppsåthaftharhanocksåinformation, attutanlämnaunderlåtit att en
förväxlingsrisk ellerframkallakonsumenten,vilseledadärigenomatt

överträdelseförförutsättseffekt att avsådanframkallaövrigti som
nödvändigtinte attDetföreligga. ärskallkatalogbestämmelseen

enskildedenhoskonstateratsharoaktsamhetelleruppsåt --
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näringsidkaren själv eller, det fråganär juridisk hosom om en person,
med ledande ställning i företaget det tillräckligtären person utan att

det subjektiva rekvisitet uppfyllt hosär handlat åen person som
näringsidkarens vägnar, anställd eller branschförening.t.ex. Ien en
förarbetena betonas alla näringsidkare skall iaktta godatt marknads-
föringssed och detta grundläggandeär kravatt gällerett samtligasom
näringsidkare. denMot bakgrunden skall kriterier tillämpasstränga
vid bedömningen huruvida oaktsamhet föreligger a. 103av prop. s.

och 175.s.
Konsumentombudsmannen har primär talerätt frågai marknads-om

störningsavgift. Talan sådan avgift väcks vid Stockholms tingsrätt.om
Först Konsumentombudsmannen har beslutat inte föra sådanom att
talan får enskild näringsidkare berörs marknadsföringenen som av
eller sammanslutning näringsidkare väcka talan 39 §.en av

Marknadsstörningsavgiftens storlek bestäms till lägst femtusen och
högst fem miljoner kronor. Avgiften får emellertid inte överstiga tio

näringsidkarens årsomsättningprocent föregåendenärmastav
räkenskapsår 24 §. Om överträdelsen ägt under första verksam-rum
hetsåret eller det saknas eller finns endast bristfälliga uppgifterom om
omsättningen får domstolen uppskatta årsornsättningen.

Vid bestämmande avgiftens storlek skall särskild hänsyn tilltasav
hur allvarlig överträdelsen och hur länge denär har pågått. I ringa fall
skall avgift inte dömas Avgiften kan efterges vid synnerliga skälut.
25 §. När avgiften skall bestämmas skall flertal förhållandenett

in, bl.a. överträdelsensvägas Häri ingår både vilken slagsart.
marknadsföring det fråga och det måttär uppsåt, nonchalansom av
eller systematiskt handlande ligger bakom marknadsföringen.som
Vidare förhållandenskall överträdelsens varaktighet, omfattningsom
och spridning beaktas. Härvidlag kan det finnas anledning fästaatt
särskild vikt vid medium,använt TV-reklam, haratt ett storsom en
genomslagskraft. Andra omständigheter kan beaktas ärsom om-
fattningen den skada åsamkats konsumenter eller konkurreran-av som
de näringsidkare överträdelsen liksom det ekonomiska utbytegenom
näringsidkaren haft. Domstolen kan också hänsyn till vissata att

såsom barn och ungdomar, har svårt bedöma ochrättgrupper, att
värdera innehållet i viss marknadsföring. Domstolen får beaktaen

andra omständigheteräven de harän redogjorts för a.som nu prop.
f..176s.

Som skäl för annonsförbudet i ljudradio- och TV-program 2 §att
andra stycket alkoholreklamlagen skulle avgiftssanktioneras anfördes
i förarbetena bestämmelsen förbud alkoholreklam iatt motom
ljudradio- och TV-program särskilt klandervärt beteende ochettavser
erinrades syftet med armonsförbudet konsumtionenatt är attom av
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ansågs detVidareskalldrycker intealkoholhaltiga attuppmuntras.
träffasför det skall kunnatillräckligt tydligtannonsförbudet är att av

136 f..1995/96:160marknadsstömingsavgift prop. s.en

sanktionemamellanFörhållandet5.1.2

också inomavgiftsansvar fallermedförakanhandlingEn som
eller åläggandeförbudbestämmelsernatillämpningsområdet för ettom

Även anledningpåföljd iprövningfrågadetvid vite. är avom enom
olikapå överträdelsersanktionemaförfarande grundas avsammaav

vidMarknadsstömingsavgift kan dömas över-regler.materiella ut
marknadsföringslagen5-13 §§katalogbestämmelse iträdelse enav

skettöverträdelsenallcoholreklamlagen,stycket2 § andraeller omav
för marknads-meddelasFörbud kanoaktsamhet.uppsåtligen eller av

otillbörliggeneralklausulenstriderföringsåtgärder mot omsom
uppfyllt.subjektivt rekvisit ärmarknadsföring krav att ettutan

överträdelserframtidahindraåläggandenochmed förbud ärSyftet att
och alltsåsanktiondirektverkandestraffetavgiftmedan ersatt som

förbud ellerBådebedrivits.redan harmarknadsföring somavser
med anled-ifrågamarknadsstömingsavgift kan kommaålägganden och

1994/952123marknadsföringsåtgärd prop.ning och s.sammaav en
utdömande vitebådeaktuellt med talanblirff.. Om det117 avom

företräde.marknadsstömingsavgift vitetböråläggandeoch gesavom
sanktionerdirektverkandetvåfråganämligenfallet detdetI är om

ändamålsöverväganden.marknadsrättsligagrund ihar sin sammasom
marknadsföringslagen. Av23 §tagits in ihärom harbestämmelseEn

förnågonfår åläggasmarknadsstömingsavgift inteframgården enatt
åläggandeföljaunderlåtelseförbud elleröverträdelse ettattett enav

f..175118 ochvid vite a.meddelatshar s.prop. s.som

Egenåtgärder5.2

iåtagit sigBryggareföreningen hari Svenska attMedlemsföretagen
kontroll. Omförlättölsreklamallföreningentillställaefterhand

åläggaföreningenfårställda kravenuppfyller deintereklamen
föreningentillvitedelsrättelse,dels vidtaföretaget att utge omatt

anmärktsSomkampanj.rikstäckandevid000 kr000 kr 2510
sanktionbeslutaKonsumentombudsmannentidigare kan dock om

Svenska Bryggare-händelseför denmarknadsföringslagenenligt även
marknadsföringsåt-klandraanledningfunnitinte harföreningen att en

gärd.



Sanktioner och tillsyn 67SOU 1998:8

Genom den överenskommelse Svenska Bryggareföreningensom
beslutade i december 1997 har föreningen och särskilt tillsatten
granskningsnärnnd tilldelats vissa granskningsuppgifter avsnittse

någon4.4.2. Om dessa finner medlemsföretag brutit deatt ett motav
interna reglerna för lättölsreklamen skall företaget åläggas dels att

rättelse,vidta dels till föreningen bot. uppgår tillBotenatt utge en
000 kr det fråga500 TV- eller reklamfilm och tillärom om annan

100 000 kr det fråga rikstäckande annonsering i tidningärom om
eller utomhus. grund vidBoten överträdelse regional eller lokalav
annonsering 25 000 kr. Vid upprepad överträdelse fördubblasär
respektive bot.

Övriga sanktioner5.3

enligt5.3.1 Sanktioner alkohollagen

Förutsättningarna för meddela tillverknings-, partihandels-, inköps-att
tillståndeller serveringstillstånd finns i kap. alkohollagen. Sådana7

hänsyn till sinafår meddelas endast den visar han medattsom
i övrigtpersonliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna

lämplig verksamheten. Vid tillståndsprövningenär utöva tasatt
fullgörasökanden laglydig och benägensärskild hänsyn till är attom

allmänna kap. och 7 §§. Härutöversina skyldigheter det 7 1mot
serveringslo-särskilda bl.a. lagringsmöjligheter ochgäller villkor om

serveringen beräknas medföra olägen-kalers beskaffenhet. Om kan
synpunkt får serveringstillståndheter från alkoholpolitiskt vägras även

uppfyllda §. Alkohollagstift-övriga förutsättningar 7 kap. 9ärom
skyddslagstiftning. Om företagseko-ningen i första hand socialär en

alkoholpolitiskahänsyn ställsnomiska eller näringspolitiska mot
106.hänsyn skall de ha företräde 1994/95:89prop. s.senare

denvisa han lämpligDet sökanden skall är utövaär att attsom
inte tillräckligtverksamhet han har sökt tillstånd för. Det är attsom

okänd. Föringa anmärkningar finns sökanden eller han är attattom
han sköter inbe-uppfylla ställda kraven skall sökanden visade att

ochhan har kunskaptalningen skatter och avgifter och att omav
förfår inte ha varit dömderfarenhet alkohollagstiftningen. Hanav

bedriva sinför hans förutsättningarbrott kan ha betydelse attsom
ochorganisationen, rutinernaverksamhet. Vidare ställs krav på att

Kontroll-tillfredsställande.säkerheten lagringsmöjligheterna ärsamt
deutformade på sådantoch redovisningssystemen skall sätt attvara

möjliggör insyn.
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återkalla tillverk-skall enligt 7 kap. 18 §Alkoholinspektionen
tillståndshavaren inteinköpstillståndpartihandels- ellernings-, om

de för tillståndet gällandetillståndet, inte följerutnyttjarlängre
föreskrifter eller villkori alkohollagen ellerbestämmelserna som

de förutsättningarden lagen ellermeddelats med stöd somomav
måstetillståndet inte längre föreligger. Detmeddelandetgäller för av

återkallelse skall kunnapåtagliga förändringar försigröra attom mer
sålunda komma tillskall vid sin prövningAlkoholinspektionenske.

situation denmeddelats itillstånd inte skulle haden slutsats att somen
har tillstånd kanskall ställas på demhöga kravEftersom somnya.

deåterkallelse, särskiltskäl föranmärkningarmindre utgöraäven om
enlighet med kap.motsvarande i 7skall på sättKommunenupprepas.

tillfälligt hardet inte endastserveringstillståndåterkalla19 § ett om
kap. eller till-i 6 2olägenheteruppkommit sådana avsessom

serveringstillståndellerde för serveringinte följerståndshavaren
föreskrifter ellerelleralkohollagenbestämmelserna enligtgällande

gäller delagen. Detsammameddelats med stödvillkor omavsom
tillstånd enligt 6 kap. 7meddelandegäller förförutsättningar avsom

återkallelse kanstället förlängre. Iinte föreliggeroch 8 §§ en
särskilda skäl kanvarningvarning,meddelastillståndshavare om av

Utgångspunkten20 §.tillräcklig åtgärd 7 kap. är attvara enanses
och 19 §§,i 18ske i de fallåterkallelse skall men omsom anges

till för-föråtgärdervidtar tillräckliga rättatillståndshavaren att
verksamheten kommerdärmed kanhållandena och det attantas att

kan varningföreskrifter och villkorgällandeenlighet medbedrivas i
110. Till-1994/95:89återkallelsestället för prop.meddelas i s.

misskötsam-tillståndshavaren visatkan vidareståndsmyndigheten när
stycket§ tredjebedrivande kap 1för rörelsens 7meddela villkorhet

stycket.tredjeoch 5 §
alkoholdryckerellerhandlar medtillverkar,Den utanserverarsom

straffas för det. Denoch kanskyldig till brotttillstånd siggör ett som
föreskriven ålderuppnåttharalkoholdrycker den inteanskaffar som

straffas.också Dealkoholdryckema kanolikafå köpa deför att
tillståndspliktigaför deninnehåller riktlinjerbestämmelser som

marknads-vissamed förbudbestämmelsernaliksomverksamheten mot
sanktionerade sestraffrättsligtdäremot inteföringsåtgärder är om

övrigaochAlkoholinspektioneni avsnitt 4.3.2.bestämmelserna
medingripakan däremotalkohollagentillsynsmyndighetema enligt

be-sådanaalkohollagenenligt kap. näradministrativa åtgärder 7
gåvoförbudetöverträdelseMöjligen börstämmelser överträtts. aven

kunnalagstridighetsprincipen utgöraenlighet medi 3 kap. 5 § i anses
träffas sanktionernadärmed kunnaochmarknadsföringotillbörlig av

marknadsföringslagen.enligt
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5.3.2 Sanktioner enligt radio- och TV-lagen

Bestämmelserna i den radiorättsliga lagstiftningen riktar sig tillv
programföretagen. En kan inte drabbasannonsör sanktioner enligtav
de radiorättsliga lagarna. En kan dock tillannonsör följd marknads-av
föringsrättens lagstridighetsprincip beakta äventvungen attvara
radiolagstiftningen. Om har innehåll strideretten annons motsom
barnreklamförbudet det möjligt förär Granskningsnämnden ingripaatt

programföretaget medan Konsumentombudsmannenmot kan ingripa
prop. 1995/96:annonsören 160 108. Konsumentombudsman-mot s.

skulle dock också kunna ingripa prograrnföretaget, eftersommotnen
företaget kan ha medverkat till överträdelsen a. ochanses s. prop.
1994/95:123 102.s.

Inslag i radio eller TV har inte böra enligt bådeprövasansetts
radiorättslig och marknadsrättslig lagstiftning. I radio- och TV-lagen
har frågan lösts så hänvisning till marknadsföringslagensgörsatt en

, sanktionssystem för de regler sikte på marknadsföring medantarsom
Granskningsnänmdens för radio och TV uppgifter i radio- ochanges
TV-lagen. Härigenom har klarare uppdelning mellan radiorättsligten
och marknadsrättsligt grundade regler införts.

Granskningsnämnden för radio och TV skall enligt 9 kap. 2 §
första stycket radio- och TV-lagen granskning i efterhandgenom
övervaka sända står i överensstämmelse med lagen ochom program
med de villkor skall gälla för sändningarna. Bestämmelsernasom om
barnreklamförbud 7 kap. 3 §, förbudet för spelarpersoner som en
framträdande roll i nyheter eller nyhetskommentarer attprogram om
uppträda i reklam 7 kap. 4 § förbudet viss reklamgörasamt mot att
för receptbelagda läkemedel kap.7 10 § skall enligt 9 kap. 2 § andra
stycket övervakas Konsumentombudsmannen. Anledningen härtillav

reglernaär har tillkommit för skydda konsumenternaatt och därföratt
bör övervakas inom marknadsföringslagens prop. 1995/ 96: 160system

128. återståendeDe reglerna sikte på sändningarnas inne-tars. som
håll övervakas Granskningsnänmden. Nänmden övervakar såledesav

tillståndsvillkoren följs efterlevnadenatt de lagbestännnelsersamt av
riktar sig till programföretagen. ankommerDet också påsom

nämnden övervaka de bestämmelser andraatt rör änsom annonser
reklam.

radio-I och TV-lagen har införts avgiftssanktion. Deen ny
bestämmelser otillbörligt kommersiellt gynnade ochom om annonser

tidigare varit vitessanktionerade har i stället avgiftsanktionerats.som
Av 10 kap. första5 § stycket framgår den åsidosätteratt som
bestämmelser och villkor enligt paragrafen får åläggas betala denatt
särskilda avgiften. Detta gäller villkor och sponsradeom annonser
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första stycket,kap. 3 §stöd 3medföreskrivits avsomprogram
kommersiella intressengynnandeotillbörligtbestämmelsen avom

ochkap. 1 §i 7bestämmelsernakap. 4enligt 6 annonserom
§i 6 kap. 5reklamandra änbestämmelserna§§,5-7 annonserom

ochkap. 8sponsring i 7bestämmelsernaoch 3 §§,kap. 2och 7 om
i kap. 11reklam 7bestämmelseneller9 §§ om

anförtsharavgiftensärskildadeninföra attförskälSom att
avskräckande ellertillräckligtvarithadeintevitessanktionerna

vitessanktioneradebrutitför demkännbaraekonomiskt motsom
ff..134 Detradiolagstiftning a.i tidigarebestämmelser prop. s.

radio-i denborde införasreaktioneffektivansågs därför nyaatt en
föregåendepâföraskanAvgiftssanktionen utanTV-lagen.och

endastföremål förblidärigenomochföreläggande processen
juridiskafysiskasåväldrabbakandensamtidigt personersomsom

vitessanktionera-Samtligabelopp.till sittindividuellt bestämmassamt
avgiftssanktione-förtillräckligt klaraharbestämmelser attde ansetts

någotvisserligenansågsgynnandeotillbörligtBestämmelsen omras.
viss stadgahade fåttutformningspråkligaoprecis till sin genommen

GranskningsnämndenochRadionänmdenutvecklatspraxisden avsom
Även därförbedömdesbestämmelsendenradio och TV.för vara
avgiftssanktioneras.kundedensådan att

föruppsåtoaktsamhet ellerdiskuterades kravförarbetenaI ett
Regeringen konstate-dömasskall kunnaavgiftensärskildaden ut.att

rättssäkerhetsskälellerEG-rättsliga hänsynvarkenemellertidrade att
normaltvadfrångåanledningNågongällande.gjorde sig att som

detansågsregeringen. Tvärtomenligtförelåg inte,avgiftergäller för
tala förlageningå iavgift föreslogsstraffsåvälförhållandet att som

upprätthölls.sanktionerdessamellanskillnadentraditionelladenatt
f..137strikt a.därför blivitharAnsvaret prop. s.

verksamhetidenskall betalasavgiftensärskildaDen varsav
eller dentillståndshavarennormaltdvs.överträdelsen somägt rum,

skallavgiftfråganprövningVidverksamheten.bedriver omav
ochvaraktighetöverträdelsensbeaktasärskiltskall art,pâföras rätten
sinvidskallDomstolenstycket.andra5§kap.omfattning 10

ellernonchalansuppsåt,måttdettill bl.a.prövning hänsynta av
överträdelseöverträdelsen. Enföranletthandlandesystematiska som

tillofta ledabörreglerinför klara attnonchalanstyder påsom
Är bestämmelsenvarkendäremotavgiften.dömerdomstolen somut

klartillräckligtpraxisGranskningsnämndensellersådan överträttssom
136.dömas a.avgift intedäremotetablerad böreller ut s.prop.
till lägstfastställasstycket6 § förstakap.enligt 10Avgiften skall

överstiga tiointebörmiljoner kr,femoch högstfem tusen men
föregåendedetunderårsomsättningsändandesdenprocent av
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räkenskapsåret. Avgiften bör alltid kunna bestämmas till beloppett
intäkterna överträdelsen dessa överstigerävenmotsvararsom av om

den angivna andelen årsomsättningen a. 138. Förutomav prop. s.
intäkterna skall också de omständigheter legat till grund försom
prövning frågan avgift skall påföras beaktas avgiftensnärav om
storlek fastställs 10 kap. 2 andra§ stycket.

Bestämmelsen den särskilda avgiften har till vadanpassatsom som
förgäller marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Det

föreligger dock några skillnader. För marknadsstörningsavgift skallatt
komma ifråga förutsätts överträdelsen skett uppsåtligen elleratt av
oaktsamhet. särskildaFör den avgiften enligt radio- och TV-lagenatt
skall kunna dömas krävs däremot inte, någotut sagts, attsom nyss
subjektivt rekvisit uppfyllt. Ansvaret här således strikt.är Enär annan
skillnad den särskilda avgiften inte begränsadär till beloppäratt ett
medan marknadsstörningsavgiften inte får bestämmas till högreett
belopp tio näringsidkarens årsomsättningän föregåendeprocent av
räkenskapsår. Slutligen det Länsrätten i Stockholms länär som
ansökan Granskningsnämnden för radio och fråganTV prövarav av
påförande särskild avgift 12 kap. 4 första§ stycket.av

10 kap. 7 § handlingI strider 7 kap.att motanges en som
och 10 §§ vid tillämpningen och14 19 §§ marknadsföringslagenav
1995:450 skall otillbörlig konsumenter. Förbudsföre-motanses vara
lägganden eller förbud vid vite kan således i dessa fall utfärdas av
Konsumentombudsmarmen eller Stockholms tingsrätt. Bestämrnel-av

förbud barnreklam, läkemedelsreklarn och nyhetskom-motserna om
medverkan i reklam har tillräckligt tydliga förmentatorers ansetts att

avgift,också kunna träffas i detta fall marknadsstörningsavgift 10av
kap. andra meningen,7 § f.. Vid136 överträdelse dea. prop. s. av

angivna förbuden det bestämmelserna i 22-28 §§ marknads-ärnu
föringslagen blir tillämpliga. Stockholms tingsrättDet ärsom som
talan Konsumentombudsmannen primärt fråganprövarav om
utdömande marknadsstörningsavgift 39 § marknadsföringslagen.av
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6 Alkoholreklamen och praxis

I detta kapitel redogörs för Konsumentverkets handläggning av
ärenden alkoholreklam inkommit till verket under tidenom som
oktober 1994 till och med âr 1996. Redogörelsen i den delen bygger
på dels särskild sammanställning Konsumentverket har gjorten som
för perioden den 1 oktober 1994 till den 30 september 1996, dels
utredningens genomgång ärenden hänförliga till och årmedegen av
1996. Vidare refereras i detta kapitel avgöranden alkoholreklamom
från dels Marknadsdomstolen, dels Granskningsnämnden för radio och
TV. Det endastär urval avgörandena refereras.ett Någraav som

frånavgöranden Högsta domstolen med anknytning till reklamfrågor
refereras i kapitel 7.3.

1 Konsumentverket/KO

6.1.1 Konsumentverkets ärenden

Av Konsumentverkets sammanställning framgår det inkommit elleratt
initierats 131 ärenden alkoholreklam under perioden den oktober1om
1994 till och med den 30 september 1996. De flesta ärenden hand-
läggs efter anmälan. Fyra ärenden hade under den aktuella perioden
tagits till granskning verkets initiativ. En majoritetegetupp av
anmälarna privatpersonerär eller nykterhetsorganisationer eller

med anknytning till sådana organisationer.personer
Ärenden delas in i ordinarie ärenden och snabbärenden. Exempel

på snabbärenden anmälningarär skall skickas vidare tillsom annan
myndighet, förfrågningar, allmänna klagomål eller anmälningar som

marknadsföringsåtgärderrör där verket redan har pågående ärende.ett
Under den aktuella perioden klassificerades 81 ärenden ordinariesom
ärenden och 50 snabbärenden.som

deAv ordinarie ärendena rörde 32 alkoholreklam i tidningar eller
TV annonsförbuden ifrågasätta, direktreklam, utomhusreklam samt
reklam på försäljningsställe kravet på särskild måttfullhet. Av dessa
ärenden har fyra ärenden avslutats på grund har utfästatt motpartenav
sig upphöra med anmälda marknadsföringsåtgärder.att Tio fall har
avslutats med påpekande från Konsumentverkets sida verketett att
förutsätter rättelse. tioI fall har den ifrågasätta marknadsföringen
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marknads-dåalkoholreklamlagen,förenlig med t.ex.bedömts vara
dåfacktidskrift ellernäringsidkareandrasig tillriktatföringen en

ärendenordinarieskyddad. Tretryckfrihetsrättsligtbedömtstext vara
Konsumentverket,förinstruktionen§12med stödavslutatshar av

med hänsyndetåtgärdfår lämnasklagomålenligt vilken utan omett
Dessasakenbetydelse prövas.litenkonsumentintresset attärtill av

påalkoholreklamimåttfullhetskravetprövningharärenden avsett av
ochanmälansinåtertagitanmälarenharfallförsäljningsställen. I ett

pågick.ärendenfyra
förreklamochölreklamgällt33harärendenaordinariedeAv

dessaFleraförväxlingsrisk.ochklassmarkeringotydliglättöl av
prövningförBryggareföreningenSvenskatillhar översäntsärenden

efterKonsumentverkethardessaAvegenåtgärdsprogramrnet.inom
därefterochbedömningarföreningensgodtagitoftastprövningegen

stridibedömtsharölreklamärendenärendet. 13avskrivit varaom
marknads-medanlättölsreklamriktlinjernaellerlagstiftningenmed

regleringen.medförenligabedömtsharärendeni sjuföringen vara
för Konsu-instruktionen§stöd 12medavslutatsärenden harSex av

prövningen.pågickärendensjumentverket. I
anmärkas dekanintresseärenden ärordinarieövrigaAv avsom

falli fyraharärendensådanaAvdirektreklam.har rört sexsom
bestämmelser.gällandemedstridstå ibedömtsmarknadsföringen

hand-KonsumentverketsgenomgångutredningensVid avegen
följande.framgåttharalkoholreklamärendenläggning omav
denmedregelmässigtinledsgranskning attKonsumentverkets som

ansvarig förtänkaskanellersigriktaranmälan varamot, somannan
sigtillfälleberedsmarknadsföringen, att yttratillmedverkathaeller

Konsumentver-detförekommerdärmedsamband attanmälan. Iöver
alkoholreklamregleringen.stridareklamen motpåpekarket att synes

sällanärendet. Det äriställningoftastverketinkommitSedan tarsvar
Är tveksamheternågradetbedrivs.undersökningarytterligaresom

skrivsreklamenansvarig förkanfrågangällervad varat.ex. somvem
ärendet av.

ifrågasattbedömningengjortharKonsumentverket attfallde enI
påpekas detta,alkoholreklamregleringenmedstridiståralkoholreklam

föransvarigdenarmonsörenellerför ansesnämnts somovan,som
frånutgåsamtidigt attsigförklararVerketmarknadsföringen.

Konsument-framkommit harSåvittskallöverträdelsen inte upprepas.
vitesföreläg-utfärdat1994månadjanuarisedaninteombudsmarmen

marknadsföringslagen.§med 14enlighetigande
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6.1.2 Pågående mål där Konsumentombudsmannen väckt
talan

Konsumentverket har två pågående mål intresse för utredningensav
uppdrag.

Konsumentombudsmannen har väckt talan Svenska obaksT ABmot
bolaget med yrkande tingsrätten skall förbjuda bolaget vidatt att
marknadsföring använda kommersiell i periodiskav snus annons
skrift. Bakgrunden i målet följande.är

Bolaget tillverkar och marknadsför tobaksvaror, bl.a. Isnus.
bolagets verksamhet ingår Gothia Snus affärsområde. Den 10ettsom
september 1996 hade bolaget i Dagens Nyheter. Ien annons annonsen
presenterades Gothia Snus och produkt. Annonsens huvud-snuset som
och mellanrubriker bestod bl.a. Kvalitet till varje pris , Snus ärav

livsmedel" och "Ledande i Norden. Annonsen innehöll vidareett
Gothia Snus logotype. I logotypen finns guldfärgat snusdoselockett
avbildat och Gothia Snus. Annonsen innehöll också bilder mednamnet
bildtext, bl.a. bild tobaksplanta.en en

Konsumentombudsmannen gjorde gällande framställningenatt
måste betraktas kommersiell, med syfte öka avsättningenattsom av
bolagets produkter, också måste hasamt att rentannonsen anses
kommersiella förhållanden till föremål. Som stöd för detta åberopade

följandehan omständigheter. Bilden guldfärgat lock blandärett ettav
konsumenter inarbetatväl varukännetecken för bolagets snusprodukter.
Snusdoselocket har framträdande plats i ocksåen annonsen, som
skildrar färglagd tobaksplanta. innehållerTexten orden "snus ochen

flertal"pris" gånger. Texten framhäver vidare vilka kvaliteterett
bolagets snusprodukter har och enligt Konsumentom-uppmanar
budsmannen till bruk de bolaget tillverkar.av varor som

Genom den aktuella enligt Konsumentombudsmannenatt annonsen
i sin helhet skulle kommersiell borde bolagets marknads-rentanses
föring strida annonsförbudet i 12 § tobakslagen. Därmedmotanses
skulle marknadsföringen stä i strid med god marknadsföringssed.

Tingsrätten, inte avgjort målet slutligt, fann Konsumentom-attsom
budsmannen visat sannolika skäl för sin talan lämnade yrkandeettmen

interimistiskt beslut bifall den grund det inte kundeutan attom
befaras Svenska Tobaks vidtarAB handling minskar be-att som
tydelsen förbud.ettav

ärendeI har Konsumentombudsmannen väckt talanett annat mot
Gourmet International Products Aktiebolag Gourmet angående
marknadsföring alkoholdrycker i periodisk skrift. Konsumentom-av
budsmannen har yrkat tingsrätten vid vite förbjuder Gourmetatt att
medverka till marknadsföring alkoholdrycker sig tillvänderav som
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periodisk skrift.kommersiell iinförakonsumenter att annonsgenom
anfört tidningenKonsumentombudsmannengrund harSom att

alkoholreklamfacktidskrift i vilkensådan ärinteGourmet utgör en
förekommit i Gourmetsmarknadsföringtillåten. Den prenumera-som

Konsumentombudsmannendärför enligtbör4/1997tionsupplaga nr
och sålun-alkoholreklamlagentredje stycketi §förbudet 2omfattas av

marknadsföringslagen.enligtkonsumenterotillbörligda motanses

Marknadsdomstolen6.2

marknadsföringangåendeABAxel Tegnér Son./.1980:18, KOMD
s.k. barartiklartidningsannonsalkoholdryck omgenomav

i tidningsan-marknadsföringMarknadsdomstolenprövademåletI om
WhiskyScotchGrantsvarumärketunderbarartiklars.k.avnons

medwhiskynmarknadsföringkunde utgöra samma nanm.avanses
Whisky hadeScotchGrant’smedbarartiklarförAnnonser texten

bilddomineradesLektyr. Annonsernatidningeninförda ivarit av en
askkopp. Annonsernaochglasvattenkaraff, bricka, ensexenenav

Var-svenskeGrantsföretagetbrittiskainförda det agent.avvar
iförekomwhiskymärketföroch emblemumärket Grant°s annonsenett

Beställ dinaöverskriftenhadestil. Annonsenframträdandemed egna
tillverkningsföre-brittiskaför detFirmanGrant’s.frånbarartiklar

svenskedenoch för agententaget angavs.
marknadsföringavsågmarknadsföringengällandegjordeKO att av

bestämmelser. Agentenalkoholreklamlagensmedenlighetspritdryck i
hade varitsyftet medgällandeoch gjordebestred detta att annonserna

bl.a.åberopadeDärvidbarartiklarna.marknadsföra agentenendast att
verksamhetfriståendebarartiklarnaförsäljningen varsomatt var enav

efterfrågan.artiklarnasjälvbärande mött storsamt att
föravgörandedetkonstateradeMarknadsdomstolen att var

innebäraskullemarknadsföringenmåletprövningen ansesomav
förhållandeeller inte. Detspritdrycken attmarknadsföring av

hindrade intespritdryckavsåg andrahand äni första varorannonsen
spritdrycken.aktuellaför denreklaminnebärakundesamtidigtdenatt

tilli motivengjortsuttalandentillhärvidhänvisadeDomstolen som
alkoholreklamlagentilloch§ TFi kap. 9undantagsbestämmelsen l

51.1977/78:17848 och1973:123prop. s.s.
förförutsättningarnadärefter fastslog attDomstolen att annonsen

spritdryck annonsörenmarknadsföring attskulle utgöra varavanses
avsättningspritdryckensfrämjakommersiellt intressehade attett av

måletavsättning. Idennafrämjaavseddoch attatt annonsen var
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framkom hade intresseatt agenten främjaett avsättningenattav av
Grant’s whisky. Domstolen hänvisade vidare till det på vilketsätt

på spritdrycken hade framhävtsnanmet i och till agentensannonserna
ställning för dryckens tillverkareagent och fann det måsteatt- -
hållas för visst avsedda främjaatt avsättningen inteannonserna attvar
endast barartiklarna också Grant’s whisky.utan Marknadsdom-av av
stolens slutsats blev därför hadeatt vidanvänts marknads-annonserna
föring spritdryck. Alkoholreklamlagen och marknadsföringslagenav -

därför tillämplig. Det otillbörliga utgjordes enligtvar Mark--
nadsdomstolen på Grant’s whiskyatt framhävdesnamnet iav

Däremot kunde inte förekomsten emblemet förannonsen. dryckenav
vilket KO gjort gällandeensamt innebära marknadsföringanses- -

whiskyn.av
Det skall tilläggas hade gjort gällandeatt detagenten skulleatt

innebära näringsrättslig diskriminering inte fick marknads-en om man
föra barartiklar i på andrasätt näringsidkare.annonser samma som
Marknadsdomstolen erinrade därvid det otillåtna inteattom var
annonseringen barartiklar endast den delutanav av annonserna som
innebar marknadsföring spritdrycken. Marknadsdomstolen under-av
strök också det stod frittatt användaagenten utsmyckningatt annan
på barartiklarna sådanän hade kommersiellt intresseagenten ettsom

främja avsättningenatt av.

MD 1981:1, KO ./. AB Pripps Bryggerier angående marknadsföring
öl klass II i tidningsannonsav

Pripps hade i Aftonbladet för Three Townsannonserat öl klass II.
Annonsen hade rubriken "Det ölet". Bland innehöllannatnya

"Three Towns helttexten är öl, bryggt med denannonsen ett nytt
gamla goda mellanölstekniken. Sätt lite guldkant på tillvaron. 0ne---
Two---Three Towns

Marknadsdomstolen hänvisade till det beträffande kravet påatt
särskild måttfullhet framgick motiven till alkoholreklamlagenav att
bl.a. kommersiella budskap bör begränsas till relevanta fakta rörande

och dess egenskaper, presenterade i så saklig form möjligtvaran som
och ovidkommande inslagutan reklamen inte får färgassamt att av

eller mindre påtagliga värdeomdömen. Uttrycket "Sätt litemer
guldkant på tillvaron hade enligt Marknadsdomstolen karaktär av
värdeomdöme och uppenbart ovidkommande vid sakligvar en
presentation relevanta fakta rörande och dess egenskaper.av varan
Även det i ringa grad påverkade helhetsintrycket stodom av annonsen
uttrycket i strid med lagens krav på särskild måttfullhet. Vad Pripps
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varitreklamenpåtaladeden attmedsyftetanförthade attom
medöverensstämmelsestod ireklamenochintroducera attnyttett

från starkareövergångfrämjasträvandenaalkoholpolitiska attde en
iingetbeaktadesvarvidkunde inte atttill ölalkoholdrycker -

medföra densyftealkoholpolitiskt attsådantbekräftadeannonsen -
Marknadsdomstolenpåbedömdes sätt.formuleringen annatpåtalade

klassmarknadsföringvidvid vitePrippsdärförförbjöd att av
ellertillvaronpåguldkantliteSättformuleringen annananvända

formulering.liknande

SönnerRasmussenErik A.Aktieselskabet./.KO1982:4, ogMD
ialkoholdryckermarknadsföringangåendeABSkâneposten av

skriftperiodisk

"Billigthetteskriftperiodiskochägde ut somSkåneposten engav
utgjordetillikaHerslowCarl PutgivareAnsvarig somBra. var

uteslutandeinnehöllBra nästan"BilligtSkåneposten.förstyrelse
hushåll itillgruppkorsbanddeladesochreklamkommersiell ut som

i Dragör,Lima,företag,drevRasmussen ettkommun.Malmö
Nummertill konsumenter.alkoholdryckersålde bl.a.Danmark, som
uppgiftermedinnehöllBra"Billigt1981år annonsför3 enav

Lima.marknadsfördesstarkölochvinsprit, avsomom
påtaladedenkonstaterade annonsenMarknadsdomstolen att

tillhandahåll-därochnäringsverksamhetavsåg Rasmussensotvetydigt
utredningenframgick atttillkomstIfråga avannonsensomvaror.na

hadebutiki dennesRasmussenbesök hospersonligtvidHerslow
Limaalkoholdryckerförinförande somavtalträffat annonsenavom

Marknadsdomsto-menadeDärför,Bra."Billigtmarknadsförde i
ochfrån Rasmussenhärrörapåtaladedenmåstelen, ansesannonsen

iförekomdeavsättningenfrämjaavsedd somvarit varorha att av
handlathademåletiÄven påståttshadesåHerslow somomannonsen.
betalatsannonseringenochScania"Stichtingstiftelsenuppdrag av

blibedömningenkunde inteRasmussen, eninteochstiftelsen,av
annan.

MarknadsdomstolenhänvisadeSkânepostensgälldedetNär ansvar
barainnehöll nästantidningiinförtshade somtill enatt annonsen
ochinitiativpåtillkommithadeochreklammeddelanden att annonsen

ställningHerslowstillochdärtillMed hänsynHerslow.utformats av
dennaMarknadsdomstolen attansågtidningenförföreträdaresom

marknads-otillbörligadentillbidragithaväsentligenmåste anses
tidningensriktasyrkatKOså motdärförkundeFörbudföringen. som

såvittvitevidsålundaförbjöds att,SkånepostenochRasmussenägare.
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gällde Rasmussen, vid marknadsföring sprit, vin eller starköl tillav
konsumenter använda kommersiell i periodisk skrift, och såvittannons

Skåneposten,avsåg medverka till sådan marknadsföring.att

1983:6,MD KO ./. AB Nordvästra Skånes Tidningar angående
marknadsföring vin i tidningsannonsav

Ärendet rörde tidningsannonser Skånes föri Nordvästra tidningartre
butiker i Helsingör Helsingörshette Vinhuset, franskatre som

vinkaelder och Helsingör Vin-Kompagni. förGemensamt de tre
de, enligt Marknadsdomstolen, hade framhävtattannonserna var

butikernas i vilka ordet vin ingick. hade ingetDäremotnanm
varumärke för vin inämnts armonserna.

Marknadsdomstolen konstaterade företag visserligen måsteatt ett
påfå sitt i anspelar spritdryck,även namnetange namn en annons om

vin eller starköl. Om företaget säljer sådan dryck och använder sitt
sådant i det förhållandet framhävs måstesätt attarmonsennamn

falletdock marknadsföring drycken föreligga. I det aktuellaansesav
intryck reklam för vin.klart Dennautgöraett attgav annonserna av

domstolen butikernas vilka alltså ordet vinslutsats drog iatt namn,av
ingick, framhävdes i och innehöll bl.a.attannonserna enen annons
bild försäljningslokal med mängd flaskor densamt attav en en

övriga associatio-och de innehöll sådan textannonsen en av som gav
nertill vin. Marknadsdomstolen förbjöd tidningsföretaget vitevid att

marknadsföring.medverka till sådan

1983:25, VeKá Post0rderAB angående marknadsföringMD KO ./. av
årdirektreklam till ungdomar under 20snabbvinsatser m.m. genom

vinsålde ingredienser för hemtillverkningVeKå Postorder AB bl.a. av
Bolagetsredskap handböcker för sådan tillverkning.och samt

postorderkatalog bl.a. skickadesprodukter marknadsfördes i somen
enskilda däribland barndirektadresserad reklam till konsumenter,som

medErbjudandena kombineradesoch ungdomar under 20 år.
druvsaft ochformuleringar Snabb-vin med äkta spanskt.ex.som

färgbilddansk superjäst illustrerades i något fall med ettsamt en av
Ävenräkor.innehållande vitt vin, vindruvsklase och någraglas en

marknadsfördes ibok hembrärmingsboken""Vinlcungens och "Nya
postorderkatalogen.

fastslog det i ärendet inte fannsMarknadsdomstolens majoritet att
kommersiell reklam med stödnågot hinder ingripamot att mot av
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tryckfrihetsförordningen TF.hindermarknadsföringslagen utan av
stödräckvidd integenerell utanförbudkonstateradeDomstolen att av

påenbartvissförreklamkommersiellmeddelas varakani TF mot
TFolämplig,skadlig eller attbedöms mengrundenden att somvaran

beaktande denmedMarknadsdomstolenhindra avkundeinte attanses
viss nämnarebeskaffenhet prövarmarknadsförda om envarans

affärssedgodstrider-metodellermarknadsföringsâtgärd motangiven
näringsidkare.ellerkonsumenterotillbörligär motsätteller annat
utformningenpåställaskundesärskilda kravförklaradeDomstolen att

tillhänvisadeochtjänsterochslagsvissaförreklam varorav
marknadsföringslag prop.gällandedåtillförarbetenaiuttalanden

6och1973:5MDpraxis samttidigaresintilloch691970:57 s.
generellinteärendetaktuellai detförbudet avEftersom var10.1980:
frånavståskullebolaget attavsågförbud attendast ett somutanart

direktifrågavarandedeförreklamkommersiell varornasända
Marknadsdomstolensenligtutgjordeungdomochtill barnadresserad

infonna-ochyttrande-i deningreppintealltsåförbudet ettmening
värna.TFtionsfrihet attavsersom

sigvärjamöjlighetbegränsad motatthafårbarnEftersom enanses
enligtbordeinnebär,direktreklambearbetningpersonligaden som

reklam MDsådanförgällabegränsningarvissaMarknadsdomstolen
bakgrunddetdärefterkonstaterade mot avattDomstolen16.1983: -

marknads-ochförsäljningreglerarlagstiftningdeninnehållet i som
kännedomenallmännadendrycker omalkoholhaltiga samtföring av

ifrågavarandemarknadsföringvidhälsorisker avalkoholens -
ansvarskänsla.ochmåttfullhetsärskildiakttasmåsteutrustning
socialtkänslamedutformasskall ansvar,reklam avPrincipen attom

GrundreglerHandelskamrnarensInternationellaifastslagenfinnssom
starktsärskiltMarknadsdomstolenenligtsiggjordereklam,för

densålundafannDomstolen attsammanhanget.aktuelladetigällande
Därföraffärssed.godmedförenligintemarknadsföringenpåtalade var

marknads-reklamdirektadresseradvid vitebolagetförbjöds att genom
20undertillvinhemtillverkningför personerutrustningföra avm.m.

år.
skulleförbudmenadeochskiljaktiga ettattledamöterTre var

ochskriftertrycktaspridningreglerTF:smedkonflikti avkomma om
sak.ikunde prövasintetalanKO:satt
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1986:3, KO ./. PrippsMD AB Bryggerier angående marknadsföring
öl och starköl i tidningsannonsav

Ärendet gällde Pripps låtit införa i olika tidningar.tre annonser som
första avsåg och den andraDen Dart Carlsberg, båda folköl.annonsen
tredje avsåg bl.a. starkölet Nordik Wölf.Den annonsen

för hade rubriken "Vågar duAnnonsen Dart prova" tryckt i vit
bakgrund. innehöll följandestil Annonsen "Dusvartmot text: attser

"Godare tillsmakar gott", god middag", spännandeDart "Meren
sällskapsdryck" "Mörkt spärmande". Annonsenärsamtsom mer

illustrerades med fylld ölsejdel sträcktes fram läsaren.moten som
för Carlsberg hade rubriken Skål för Danmark ochAnnonsen

Carlsbergl", vilken ungefär halva Underupptog yta.annonsens
Öl".stod "Danmarks Store Illustrationenrubriken bestod av en

fyra fylldaölburk, ölflaska och ölglas.en
för bl.a. Nordik Wölf hade rubriken världsligaAnnonsen Pripps

och illustrerades med bl.a. förpackning för Pripps Pluss,sida" en en
flaska Nordik Wölf och fyllt ölglas med påskriften Nordikoöppnad ett

innehöll bl.a. PrippsWölf. Vidare och desstextannonsen en om
Nordik Wölf. Annonsen den sista i serieprodukter samt om var en om

enligtfem Pripps hade handlat bolagets olikaomannonser som
verksamhetsområden.

farm såväl för förMarknadsdomstolen Dart denatt annonsen som
måttfullhetskravet i första stycket alkohol-Carlsberg stred 2 §mot

gällde ansåg domstolenreklamlagen. När det Dartannonsen att
med bilden intryck ölrubriken tillsammans närmast attgav av

och därför måste påträngande.serverades till läsaren anses som
tillsammans omdömenarubrik sedd med de positivaAnnonsens om

något uppmaning till brukkunde inte hellerölet änannat enses som
Marknadsdomstolen de påtalade forrnule-öl. Slutligen menade attav

utgjorde värdeomdömen och ovidkomman-iringarna annonstexten var
saklig och dess egenskaper. När detde vid presentation av varanen

menade Marknadsdomstolen layoutengällde Carlsbergannonsen att
karaktär. innebar rubriken ochhade otillåtet påträngande Dessutomen

Slutligeni övrigt inte någon saklig presentationtexten av varan.
avbildakonstaterade domstolen det regelmässigt obehövligt attatt var

fyra ölglas inte godtagbart.förpackning ochän att varmer en
Wölf stredMarknadsdomstolen fann slutligen Nordikatt annonsen

andra stycket alkoholreklamlagen.annonsförbudet i dåvarande 2 §mot
tidskriftostridigt varit införd i periodiskDet samtatt annonsen envar

starköl, Pripps hade hävdatNordik Wölf attettatt annonsenmenvar
och inteadvertising, dvs. behandlade företagetutgjorde s.k. corporate

hänvisadesjälva produkten. Domstolenavsåg marknadsföring av
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inledningsvis till dels vad framhållits i förarbetena, nämligen attsom
kan innebära alkoholdryck marknadsförs ävenatten annons en om

i första hand avsåg reklam för dels sittannonsen en annan vara,
avgörande i MD 1980:18 se ovan. Därefter konstaterade Mark-
nadsdomstolen Pripps vid annonstillfället sålde Nordik Wölf i vissatt
omfattning på vissa och planerade sälja öletrestauranger att genom
Systembolaget AB. Därmed hade Pripps kommersiellt intresseett av

främja avsättningen ölet. Vidare pekade domstolen påatt attav
till del bestod bild där flaska och fyllt glasstor ettannonsen av en en

Nordik Wölf jämte påsen Pripps Pluss mycket framträdande inslagvar
på beskrev ölet bl.a. "det exotiskaattsamt annonstexten som

lågkaloriölet med den fullvuxna smaken och styrkan. Under de
angivna förhållandena måste enligt Marknadsdomstolen haannonsen
varit avsedd förutom reklam för bolaget främjagöraatt att- -
avsättningen Nordik Wölf. Annonsen innebar således otillåtenav
marknadsföring starköl. Samtliga ansågs därmedav annonser vara

marknadsföringslagensotillbörliga i mening och föranledde förbuds-
förelägganden.

Två ledamöter beträffandeskiljaktiga för Nordikvar annonsen
Wölf och ansåg den endast avsåg s.k. advertising.att corporate

hänvisadeLedamöterna till reklamens uppläggning och inriktningatt
stöd för Pripps påstående ingick i marknadsföringattgav annonsen en

för allmänheten positiv inställning till bolaget. Attatt ge en mer
Nordik Wölf vid annonstillfället såldes endast på fåtalett restauranger

det faktum det fyra månader från det varitsamt att tog att annonsen
införd innan började förhål-ölet säljas i Systembolagets butiker var

syftatlanden medförde inte kunde ha tillatt attannonsen ansessom
marknadsföra ölet. Ledamöterna ville därför ogilla KO:s talan i denna
del.

1989:6, KO Konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark-MD
.

Norway-Sweden SAS angáende marknadsföring sprit och vin samtav
tobak tidskrifti

Ärendet marknadsföring sprit tobak, vilket interörde och vin samtav
kommer diskuteras här i den periodiska skriften Scanora-nämnareatt

Tidskriften hadeSAS med tio år.utgavs enma som av nummer per
upplaga exemplar 000 spreds140 000 10ca per nummer varav ca
i Sverige och på SAS utrikeslinjer På inrikeslinjemaresten varm.m.

fanns också utlagd iScanorama placerad i stolsñckor, och den
transithallar gratis och engelsksprå-och resebyråer. Tidningen var
kig. ostridigt i målet reklamen i Scanorama inteDet över-attvar
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Frågan i måleti alkoholrekamlagen.ensstämde med bestämmelserna
överhuvudtagethuruvida alkoholreklamlagengällde endast var

tillämplig.
inledningsvis till det i motivutta-hänvisadeMarknadsdomstolen att

alkoholreklamlagentillämpningsområdet förlanden angetts att var
redogjordemarknadsföringslagen. Domstolenfördetsamma som
beträffandestatsråd hade anförtför vad föredragandedärefter

1977/78:178 48:tillämpningsområde prop.reklarnlagamas s.
marknadsföring pånäringsidkaressåledes svenskaUtanför faller

marknadsföringsåtgärderna har sittutländska marknader. Var ursprung
således kunnabetydelse. Bestämmelserna börprincipdäremot isaknar

harreklammaterialexempelvis i frågatillämpas även somom
inomdistribueras till konsumenteroch därifråni utlandetproducerats

inriktad påsärskiltsig reklamenbör gällalandet. Detta ärvare
publik,internationellvänder sig tillellersvenska konsumenter en

barai och för sigdäremot reklamendäribland den svenska. Om avser
tillämpliga.bestämmelserna inteutländsk marknad börviss ansesen

imöjligt ingripasålunda intebörDet att mot annons enenvara
spridning i andraavsedd förinte primärtutländsk tidning, vilken är

här iskulle förekommatidningenvissa exemplarländer, även avom
marknads-beträffandebör gällaharVad ävenlandet. sagtssom nu

Därefternäringsidkare."svenskaföringsåtgärder vidtas avsom
där detförarbetenmarknadsföringslagenstillhänvisade domstolen

skullegeneralklausullagensavgörande för denframgick detatt om
på svenskinriktadåtgärdenviss åtgärdtillämpas envarvar omen

armonsförbudet i"mframgårdomstolen:citeradepublik, attsamt,
avsedda förträffa sådana tidningar ärprincip inte kommer att som

53.huvudsakligen Sverige a.spridning utom prop. s.
motivutta-redovisadedekonstateradeMarknadsdomstolen, attsom

skulleaktuella ärendetfastslog detentydiga,landena inte helt attvar
berördaändamål och delagstiftningensbakgrundprövas mot av

sörjadomstolen,enligtmed lagstiftningenuttalandena. Syftet attvar,
Avgörandemarknaden.svenskaiakttogs på denför vissaatt normer

åtgärdenåtgärdvissskall tillämpas påför lagreglema omvarenom
Mark-marknaden.den svenskasvensk publik ochinriktad påär en

utländskskullemenade vadnadsdomstolen att enanses varasom
tryckfrihetsrättslig grundpå formellbedömastidning inte kunde utan

enskilda fallet.i dethelhetsbedömningskulle i stället grundas en
fastaMarknadsdomstolendet gällde ScanoramaNär tog
påtagligthadeScanoramaföljande. Tidningar den typ ensomav

huvud-spridningavsedd förinternationell karaktär. Scanorama var
mindre delendastinternationell trafik ochpå flygplansaldigen i aven

ifrågasättafogsaknades dessutomSverige. Detupplagan spreds i att
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huvudsakligenSverigespreds idelpåstående denSAS att varsom
engelskspråkig,ScanoramaVidareutländskainriktad resenärer. var

ochsvensk publik,riktad tilldentaladei sigvilket emot att envar
väsentligenfick bedömasallmäntdetsådantinnehållet att somvar

dedomstolenkonstateradeSlutligenläsare.utländska attföravsett
inriktning påsärskildmedutformadeintepåtalade annonserna var

fannSammanfattningsvismarknaden.svenskaeller denpubliksvensk
tillämplig.intealkoholreklamlagenMarknadsdomstolendärför att var

marknadsföringangåendeBryggerierPrippsKO ./. AB1989:11MD
tidningsannonsiöl klass 11av

Ärendet Kvällsposten. Itidningenihelsidesannonsrörde annonsenen
uppförstorad.kraftigtBlå klass II,Prippshalvlitersburkvisades en

Bildenvattendroppar.översålladnågot ochlutadeBurken varavvar
tillverkning.öletsbeskrivningi färg. I annonstexten avgavs en

det,Gör12 år.öl sedan"SverigesAvslutningsvis löd stora omtexten
KÖPTA CL.BLÅ. MESTSVERIGESPRIPPSochkan."den som

1980:23praxis MDtidigarehänvisade till sinMarknadsdomstolen
layout ochbedömningengrunderna förvad gäller1985:29och av

klargjordeochtobaksannonserförpackningsbilder i att samma
påtaladedenprövningenvidskulle gällautgångspunkter annonsen.av

betydelsentillämpligasålundautgångspunkter attDe avvarvarsom
slåendeellerframträdandesärskiltgjordesinteannonsbudskapetatt

skullealltså endastbildenochbildutfommingengällde attäven ge
förpackningdessochinformation utanrelevantkonsumenten varanom

helhetbedömasbildenVidare måsteinslag.ovidkommande som en
bildensfaktorerbildinnehållet sådanasjälvavarvid förutom som
i övrigtannonsinnehâllettilloch relationfärgsättninglayout,storlek,

beaktades.
anledningfunnitsintedärefter detmenadeMarknadsdomstolen att

detförpackning sättoch desspresentation attsakligför av varanen
förpack-uppförstoradkraftigtavbildaPrippsskett i enannonssom

bedömdesmedfördeutformningBildensning. att somannonsen
särskildföreskriftenstred denDärigenompåträngande. mot om

uppförstoradei detintekunde däremotVarumärketmåttfullhet. ens-
sådangällande, sport-KO gjortvilket attformatet som enansevara—

i övrigtellerriktlinjerKonsumentverketsinaturmiljöeller avsessom
måttfullhet.särskildpåkravetstridande mot

sinbakgrund bl.a.vidare,fannMarknadsdomstolen mot av
"Sverigesformuleringenovan1986:3 se storabedömning i MD att

sakliginnebarkan." intedendet,år. Görsedan 12öl ensomom
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på särskilddärför stred kravetpresentation och den motattav varan
BLÅ. SVERIGES MESTFormuleringen PRIPPSmåttfullhet.

ÖL."KÖPTA saklig varuinformation.innebar däremot en
bedömningenskiljaktiga beträffandeledamöterTre annons-avvar

förhållandetgällande detframhöll KO inte gjortbilden. De attatt ens
stred riktlin-naturlig storlekprodukt avbildats i än motatt meren

hade framkommitinte heller något i övrigtmenadejerna. De att som
oförenlig med god sed. Debilden skullesättannatatt varaangav

och/eller dess förpackningåtgärden förevisahävdade attatt somvaran
krävde,relevant informationkunde vadden/de inte utöverär, sägas

förminskat eller i naturliguppförstorat,återgivningen skettoavsett om
olika förpacknings-slutligen det förekomstorlek. pekadeDe att

förpack-innebördoch regel medstorlekar på marknaden attatt en
få egendomliga konse-uppförstorad kundeinte får avbildasningen

bild tillåten,Sålunda kundegodtyckligkvenser storart. omvaraenav
förstorad bild, bliliten,naturlig storlek, medanden i menenvar

förbjuden.

spritdryckangående marknadsföring1993:6, KO ./. Vina ABMD av
på försäljningsställetidningiannonsgenom

införd iAkvavit imarknadsfört AalborghadeVina en annons
på pubar ochTidningen distribueradesKrogfolk.tidningen restaurang-

två fylldaavbildadespriträttigheter. Annonsenvin- ochmeder
två flaskorochsnedställt det andra,detsnapsglas, motenavarav

sedd iglasskiva,stod påoch glasenAalborg. Flaskorna ett enav
Rubrikenoch blänk.ljusblå med skiftningarBakgrunden"profil". var

flerfärgstryckutförd iAALBORG". Annonsen"ISKALLA varvar
helsida i tidningen.och upptog en

begränsningstarkkonstaterade de kravMarknadsdomstolen att
väsentligt ochmåttfullhetsregeln i alltligger iåterhållsamhetoch som

marknadsföringför dentillämpliga delar måste gällai även som
Marknadsdomsto-konstateradeDärefterpå försäljningsställen.bedrivs

förenligdenprövningenpåtalade vidlen denatt om varavannonsen
Vidbedömas i sin helhet.mâttfullhet skullekravet på särskildmed en

utform-tillfrämst med hänsynbedömning fann domstolen,sådan
armonsinnehålletbakgrund,färgsättningen bildensningen och attav

röranderelevanta faktapresentationtill sakliginte begränsat avvar en
föreskriftenDärför stredoch dess egenskaper. mot omannonsenvaran

marknads-vidvid vitemåttfullhet. Sålunda förbjöds Vinasärskild att
påtaladedenanvändatill enskilda konsumenterspritdryckföring av

utformning.med väsentligeneller andra sammaannonserannonsen
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McCann-Reynolds Scandinavia AB1989:10, KO ./. R.J.MD
Scandinavia angående indirektJambo Tours ABErickson AB

tobaksvarormarknadsföring av

alkoholdrycker harmarknadsföringvisserligen inteMålet rör av men
övervägandena i frågan vadintresse eftersomprincipielltett om som

vilkeninte desammamarknadsföring och ärutgöra oavsett varaanses
alkohol-också regleringenskall erinrasDet att avomexponeras.som

innehåll.sakligahaft ioch tobaksreklarn stort sett samma
marknadsföringMarknadsdomstolenprövademåletI om av

kundeCamel Adventuresunder varumärket utgörasällskapsresor anses
i så fall, den marknads-för tobaksvara och,marknadsföring också om

måttfullhet i dåvarandepå särskildstrid med kravetföringen stod i
tobaksreklamlagen.

amerikanskt bolagReynolds Nabisco Inc.R.J. ett somvar
helägtingickbl.a. Camel. I koncernentobaksvaror,tillverkade ett

bl.a. marknadsstöd förReynolds, bedrevSverige,dotterbolag i som
Reynoldskonscernen ingickSverige.tobaksvaror i Imoderbolagets

BrandsWorldwide Inc.amerikanska bolagetdetdessutom som
användaupplåtelse till tredjefrågorhandlade rätten attman avom

marknadsförde sällskapsresor.varumärken. Jambo Tourskoncernens
reklambyrå.McCann var en

ihadeskedde flera AnnonserMarknadsföringen sätt.resornaav
reklamfilm påresebroschyrfacktidskrifter ochförekommit i samt iAB. Företagetmarknadsfördes Jambo Toursbiografer. Resorna av

försäljningenförmedlati Sverigehade arrangemangetresorna, menav
användning logotypenför.italienskt företag Denstoddem ett avav

enligtreklamen hade skettförekom iCamelför cigarretten ettsom
ochhade produceratdet företaglicensavtal mellan resornasom

hade inteMarknadsföringenBrandsWorldwide Inc. resornaav
vanliga fall anlitadeireklambyrå Jambo Toursdenutarbetats somav

Reynolds.också anlitadesMcCannutan avsomav
försälj-avsedd främjagällande reklamengjordeKO attatt var

bl.a. tillhänvisade KOpåståendeTill stöd för dettaningen Camel.av
förlogotypeför hadei reklamendet använtsatt somsammaresorna

filmreklamen hadeochi annonseringenCamel, detcigarretten att
traditionelltdetpåmindebildspråk näraanvänts ett somomsom

för denkostnadenför cigarrettenreklamenanvändes i attsamt
proportion till detrimliginte stod imarknadsföringenomfattande

för dethakundeintresseekonomiska representeratantasresornasom
marknadsförde dessa.reseföretag som

omständig-inledningsvis dekonstateradeMarknadsdomstolen att
ochreklamen väckte,klart tyddehade åberopatheter KO attsom



Alkoholreklamen och praxis 871998:8SOU

till väcka, starka associationersyftade hos konsumenterna tillatt
förhållandecigarretter detta inte tillräckligt för förbjudaatt attmen var

framhöll därefter emellertidreklamen. Domstolen det inte hadeatt
någon vägledning i förarbetena till tobaksreklamlagennärmaregetts

de problem förknippade med ochhur att ettsom var samma var-
för flera produkter skulleumärke användes lösas vid domstolens

frågan förbud för vissa reklarnförfaranden.prövning Enligtav om
domstolen fanns i den påtalade reklamen, bortsett från varumärket

antydan någonCamel, inte någon produkt Denänom annan resorna.
omständigheten reklamen i vissa avseenden liknade denatt som

Camel medförde inte enligt domstolenförekom för cigarretten att
l cigarretter.intryckreklamen att avsegav av

Marknadsdomstolen fann sålunda någon tobaksvara inteatt
i påtalade reklamen. den associationer tillframhävdes den Att gav

förekom.berodde endast varumärket Camelcigarretter att
använd-menade det inte heller hade framkommitDomstolen att att

Med tilldetta varumärke för saknade grund. hänsynningen resornaav
fördrog domstolen slutsatsen förbuddessa omständigheterbl.a. att ett

väsentligen skulle innebära begränsningpåtalade reklamenden en av
andra produkter tobaksvaror undermarknadsföra änrätten att

fann förbud denCamel. Domstolen det tveksamtvarumärket ettom av
yttrande- ochförenligt med grundlagsregleringeninnebörden avvar

förbud skulle dessutom stå i till vissatryckfriheten. Ett sådant motsats
inte möjligtgrundläggande principer inom varumärkesrätten. Det var

förtobaksreklamlagen ingripa den reklammed stöd motatt resorav
lämnades därföri målet. KO:s förbudstalanaktuell avsom var

majoriteten bifall.utan

Granskningsnämnden radio och TVför6.3

intresse förnågra avgöranden kanredogörs förHär vara avsom
avgörandenaradiorättsliga reklamreglerna. Vissaförståelsen de avav

blevradiolagen. juli 1994till den tidigare gällande Den 1hänförs
radio ochGranskningsnämnden för TV. Dedåvarande Radionämnden

har dock inte ändrats i sak.prövade reglerna

Sponsring m.m.

216/92, bl.a.den juni 1992, SBRadionärrmden prövade i beslut 11ett
Blandi 2.för Vasaloppet TVfrågan urvalet av sponsorerom

ärendetPripps hade iförekom Pripps AB. attuppgett casponsorerna
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öl 601991 utgjordes ochförsäljning årbolagets40 procent caavav
bakgrunden fannMot denläskedrycker och vatten.procent av

avtalsvillkoreti strid medSVT inte handlatRadionänmden att ettatt
huvudsakliga verksamhetnågonfårinte sponsrat varsavprogram vara

radio- ochjfr kap. 9 § TV-alkoholdrycker 7tillverkninggäller av
lagen.

SB 172/93,den 21 april 1993,prövade i beslutRadionämnden ett
från Berns i TV4. I"DirektsponsringSpendrups programmetav

variti början och i slutethade programmetuppgetts attprogrammet
medhade skyltSamtidigtmed Spendrups.i samarbeteproducerat en

hänvisade tillNänmdenSpendrups visats.klass för sigEntexten -
enligt vilketNordisk Televisionochavtalet mellan ettstaten program

verksamhet gällerhuvudsakliganågoninte fick sponsrat av varsvara
elleralkoholdryckertobaksvaror,försäljningtillverkning eller av

från Spendrupsuppgifterläkemedel. inhämtadereceptbelagda Av
bolagetsframkommit 55hade dockBryggeri AB procentatt avca

läske-skulleförsäljningsvolym för år 1993 utgörasbudgeterade av
något brottnämndenDärför fannoch lättöl.drycker, motattvatten

utfornmingennämndenfannförelegat. Däremotavtalet inte att av
innehöllförutomsponsorsmeddelandet, ensponsorns namnsom

med-föreskrevavtaletinnebar brottreklamtext, attmotett som
angivandemedsponsorskap skulle skedelanden sponsornsavom

firma.ellernanm

genomslagskraftsärskildaMediets

tillfällenvid olikaoch har prövatför radio TVGranskningsnämnden
mellanbestämmelse i avtaletdenalkoholprograminslag statenmotom

i 3 kap.bestämmelseniochprograrnföretagoch upptasnumerasom
februari 1995, SBdenavgörandet 1TV-lagen. Iradio- och92 §

kräftor i "Klaratillprograminslag dryckergranskades57/95 t.ex. om
Även gynnandeotillbörligtförbudetRadio 4.Tolv", Väst, P mot av

isändesprövades. Inslaget,kommersiella intressen ett programsom
traditionellaför denvid tiden12.00, hade11.00 ochmellan sänts

tillbästdryckervilkahade handlatkräftpremiären och passarsomom
medsamtalatProgramledaren hadehavskräftor.ochkräftor en

hadeBlandråd val drycker. gästeninbjuden annatgäst gett om avsom
gälldedetNärochalternativ annat.nämnt ettett snaps somsom

snapsflaskorsmåförpackning medförredogjorthade gästen ensnaps
ochartikelnummervarvid hanSystembolagetfanns på uppgettsom
femhadeDärefterbeskrivit innehållet. gästenpris angettsamt

artikelnummer,Systembolagetspris ochvinsorter, deras somnanm,
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skulle dricka till havskräftor. Gästen hade påpekat hur viktigtattpassa
det dricka mineralvatten eller kranvatten,att vatten, törst-var som
släckare kräftor.när man

Granskningsnämnden konstaterade rådgivaren vid tidpunkten föratt
kräftpremiären hade påexempel drycker dricka tillgett attsom passar
kräftor. sambandDet traditionsenligt föreligger mellan kräftorsom

Ävenoch alkoholhaltiga drycker hade berörts. det enligt nämndenom
ställdes höga krav på varsamhet för inslag alkoholdrycker bordeom
det i för på det skedde och i det aktuellasättett program vuxna som
sammanhanget möjligt råd alkoholhaltiga drycker.attvara ge om
Inslaget därförstred inte kravet iakttagande medietsmot av

Ävensärskilda genomslagskraft. visst gynnande deettom av
Omnämnda märkena uppkommit fann nämnden presentationen hadeatt

informationsintresse motiverade gynnandet. Programinslagetett som
stred således inte i något avseende avtal med programföre-mot statens

eller radiolagens bestämmelser.taget mot

otillbörligt gynnande kommersiellt intresseav

Granskningsnämnden för radio och prövadeTV i tvâ avgöranden den
2 september 1996 ifrågasätta överträdelser den då gällandeav
bestämmelsen programföretag inte otillbörligt ficksättatt ett ettom

kommersiella intressen 6 § andra stycket radiolagen, jfr 6 kap.gynna
radio- och4 § TV-lagen. Besluten avsåg dels inslag med ölflaskorett

i "Det kommer mera", SVT SB 338/96,1 delsprogrammet tre
avsnitt i programserien "Tre Kronor, TV4 SB 339/96.

I "Det kommer mera" hade programledarna inbjuditprogrammet
svensk-norska ville delta i tävling till TV-husets foajé.storpar som en
Där skulle bjudas på dryck och underhållning. Medanmat,paren
programledarna hade berättat tillställningen och tävlingen hadeom
kameran visat dem sittande i studion vid bord dukat med rutig duk,ett
tallrikar, glas, bestick, blommor, ljus och flaggor. Pâ bordetservetter,

Ölflaskornashade också två ölflaskor och flaska mineralvatten stått.en
etiketter med ölmärket 3 hade i bild under minuter.tresynts ca
Vidare hade bufféborddukat ölflaskormed bl.a.ett synts.

Närrmden fann inslaget innebar otillbörligt igynnande stridatt ett
med radiolagen. Nämnden konstaterade inslaget medatt program-
ledarnas inbjudan vid det dukade bordet i studion visserligen anknutit
naturligt till den tillställning skulle foajén.iägasom rum senare
Genom ölflaskorna stod vända kameran så ölmärket kornatt mot att

under relativt lång tid blev emellertid fokuseringenatt exponeras
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nämnden ocksåbeaktadebedömningVid sinalltför markant.ölmärket
exponeringen.undvikalätthet kunnatmedprogramföretagetatt

förekommit visshadeKronorTregranskade avsnittenI de av
på följandePripps,bl.a.varumärken/företagsnanm,exponering av

skjortahade buritKronor"TreanställdEnsätt: restaurangen en
inne iölkranarkylskåppå. PåPripps-märkemed restau-samtett

extrapriser-tillfälle hadenågotVidstått Pripps.hade det ettrangen
butik.iPripps-ölbjudande för synts en

Även aktuella varumärketl-detsärskilt fokuseratintekameranom
exponeringendenansåg nämndenföretagsnanmet sammantagnaatt av
därförförelåg brottgodtas. Detvad kan motgickPripps utöver som

radiolagen.gynnande iotillbörligtbestämmelsen om
september 1997den 22beslutfällde iGranskningsnämnden ettett

februariden 21sändesTV4,Nyhetsmorgon,inslag i programmet som
356/97.år SBsamma

inslag därfredagvarjeinnehåller programmetsNyhetsmorgon ett
viner. DessaveckansFrithiofssonBengtvinexpert presenterar

vin. Inslagetvitt och röttaktuella fredagenutgjordes den ettettav
med ordemum-presenteradesvinernavilketunderminutvarade ca en

handladeinslaginnehöll ocksåpris.och Programmet ett omsommer
framställthadeArvid NordquistuppdragFrithiofssonBengtatt av

våren.underSystembolagetpåbörja säljasskullefyra viner som
under be-marknadsförasskullevita,och tvårödatvâVinerna,

hadeTvå andra vinexperterCollection.Frithiofssonteckningen Bengt
långt inslagminuterUndervinerna.provsmakat trettonett ca

ochFrithiofssonmed Bengtvinexpertersamtalade dessa program-
positivamycketi endastvinernaomtaladessamtaletUnderledarna.

Frithiofssonpris Bengtochordernummerordalag. Deras angavs.
Någravinerna.sig komponeraåtagitvarför hanbl.a.berättade attom

nämndesCollectionFrithiofssoniingick Bengtdevinerandra än som
inte.

uppkommitinslagetvid förstadetfann ettGranskningsnämnden att
hafthadepresentationernaviner"veckansgynnandeviss attmenav , stred inteDärförgynnandet.motiveradeinfonnationsintresseett som

TV-lagen. Detradio- och§i 6 kap. 4bestämmelseninslagdetta mot
ochvinerFrithiofssonspå Bengtfokuserathade starktinslagetandra

överskredFokuseringenuppkommit.hadedemgynnandeklartett av
någotmedmotiveraskundevadvidaGranskningsnämndenenligt som

led i Bengtdärförframstodoch närmastinformationsintresse ettsom
GranskningsnämndenSåledes farm attmarknadsföring.Frithiofssons

kommersielltotillbörligtförbudetstredinslagdetta attmot gynna
NyhetsmorgonsFrithiofsson ärBengtbakgrundMotintresse. attav

opartiskhet i TV4:spåtill kravethänsynmedochanlitade vinexpert
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sändningstillstând framstod enligt Granskningsnämnden gynnandet som
särskilt graverande. Pâ grund programföretaget enligt Gransk-attav
ningsnämnden sålunda på flagrant brutit bestämmelsensätt iett mot
6 kap. 4 § radio- och TV-lagen beslutade nämnden hos Länsrättenatt
i Stockholms län ansöka påförande särskild avgift enligt 10 kap.om av
5 § och 12 kap. 4 § radio- och TV-lagen.
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7 Grundlagsregleringen

7.1 Grundlagsskyddet för yttrandefriheten

Varje medborgare detär allmänna tillförsäkradgentemot yttrandefri-
het, dvs. frihet i tal, skrift eller bild eller påatt meddelasättannat
upplysningar uttrycka tankar, åsiktersamt och känsloratt kap.2 1 §
första stycket regeringsfonnen.

Rarnarna för den grundlagsfästa yttrandefriheten återfinns i
regeringsfonnen. Den innebördennärmare yttrandefriheten redo-av
visas i tryckfrihetsförordningen såvitt yttrandefriheten i trycktaavser
skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen såvitt yttrandefriheten iavser
vissa andra medier. Sålunda hänvisas i 2 kap. 1 § andra stycket rege-
ringsformen beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra
sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer,
videograrn och andra upptagningar rörliga bilder ljudupptag-samtav
ningar till tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

7.2 Möjligheten begränsa yttrandefriheten enligtatt

regeringsfonnen

Med undantag för religionsfriheten får de rättigheter isom anges
2 kap. 1 § regeringsfonnen, bl.a. yttrandefriheten, begränsas genom
lag 2 kap. 12 § regeringsfonnen. En sådan begränsning får dock

endast förgöras tillgodose ändamål godtagbartatt är i ettsom
demokratiskt samhälle och får aldrig gå vad nödvändigtutöver ärsom
med hänsyn till det ändamål föranlett begränsningen. Ensom
begränsning får inte heller sträcka sig så långt den hotutgöratt ett

den fria åsiktsbildningen.mot Begränsningen får inte enbart pågöras
grund politisk, religiös, kulturell eller sådan åskådning.av annan

I 2 kap. 13 § regeringsfonnen de intressen kan åberopasanges som
för inskränkningar i yttrandefriheten. Bland föreskrivst.ex. detannat

friheten sig i näringsverksamhetatt får begränsas.att yttra Be-
stämmelsen infördes år 1976 i samband med skyddet i regerings-att
formen för de medborgerliga fri- och rättigheterna utvidgades och
förstärktes. detI lagstiftningsärendet utformades materiella förgränser
möjligheterna vanlig lagstiftning inskränkaatt yttrandefrihetengenom
prop. 1975/762209 106.s.
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innebärbegränsasnäringsverksamhet kansig ifrihetenAtt yttraatt
reklam.kommersielliyttrandeningripamöjligtdet motbl.a. är attatt
skriftertrycktaiföreträdesvisförekommerreklamsådanEftersom

tryckfrihetsförord-iregleringenomfattasochmedier,andraieller av
13 §kap.2betydelsenyttrandefrihetsgrundlagen, ärochningen av

marknads-gällerdetbegränsadförhållandevis närregeringsformen
109.jfrföring s.prop.a.

skrifteri trycktaYttrandefriheten7.3

harmedborgare rätt utansvensk att,varjeinnebärTryckfrihet att
hinder,lagdaförvägi utgeallmäntellermyndighetnågra organavav

lagliginförendaståtalasskrift kunnainnehållet iförskrifter, att
där detinnehållet änstraffas för annatkunnainteochdomstol att

lugn,allmäntbevaraför utangivenlag,tydlig är attstrider mot som
tryckfrihets-stycketförsta§kap. 1upplysning lallmänåterhållaatt

säkerställandetilldettryckfriheteninnebärVidare attförordningen.
varjestårupplysningallsidigochmeningsutbytefritt enettav

tryckfrihets-ibestämmelsernaiakttagandemedfrittmedborgare att, av
och allmänenskildskydd för rätttillmeddelatsförordningen som

offentliggöraåsikter,ochtankarsinaskrifti trycktsäkerhet, yttra
vilketiunderrättelserochuppgiftermeddelahandlingarallmänna samt

intedå ärfritt annatocksåstår attDethelst. envarämne som -
ochuppgiftermeddelatryckfrihetsförordningeniföreskrivet -

trycktioffentliggörandeförhelstvilketi ämneunderrättelser som
tillupphovsmanäreller attförfattaretillskrift somansesomannan

finnsdeteller,utgivareskriftenstillskriften,i omframställning
förföretagtillellerredaktionentillskriften,förredaktionsärskild
tillmeddelandenandraellernyheterförmedlingyrkesmässig av

tryckfrihetsför-styckettredjeochandra§lkap.skrifter 1periodiska
ordningen.

någotellerskriftgranskningföregåendetryckningenNågon av
formSådanförekomma.får inte censurdäravtryckning avförbud mot

myndighet ellerförtillåtethellerinteDet äralltså inte enfår äga rum.
åtgärdinnehåll,skriftsgrund somgenomallmänt att avannat organ

ellertryckninghindratryckfrihetsförordningen,istödharinte
kap.1allmänhetenblandspridningdessellerskriftenutgivning av

tryckfrihetsförordningen.§2
ifallandra angettsi änellerordningifår somIngen annan

förellertryckfrihetenmissbrukfördömastryckfrihetsförordningen av
sakSammatryckfrihetsförordningen.3 §kap.därtill 1medverkan

åläggaskunnaskallmissbruksådantgrundnågonförgäller att av
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ersättningsskyldighet eller för skriften skall kunna konfiskeras elleratt
beslag.i Bestämmelser vilka brotttas kan tryckfrihets-utgöraom som

brott finns i 7 kap. 4 och 5 §§. I 8 kap. fims bestämmelser om
för tryckta skrifter, och i 9-12 kap. finnsansvaret regler tillsynom

och åtal, särskilda tvångsmedel, skadestånd rättegången isamt
tryckfrihetsmål.

7.3.1 Tryckfriheten och marknadsföring

Tryckfrihetsförordningen innehåller endast några få uttryckliga
bestämmelser begränsar tillämpningsområdet i fråga reklam,som om

kap.l 9 Det saknas iprincip reglert.ex. författningsmässigtse som
klargör grundlagens tillämplighet på reklamen.

Tryckfrihetsförordningen exklusivt tillämpligär det gällernär
missbruk det fria ordet. Tryckfrihetsförordningens exklusivitetav

gälla endast ifråga missbruk tryckfriheten såsomanses om artav en
yttrandefrihet prop. 1973:123 39 f.. Detta innebärav att etts.

meddelande, lagstridigt iär hänseendeett änannatsom ettsom
överskridande förgränserna yttrandefriheten, faller utanförav
tryckfrihetsförordningens särskilda regler lagföring och straff.om

förarbetenaI till den tidigare gällande marknadsföringslagen prop.
1970:57 framhölls grunden för ingripanden reklamatt iatt mot
tryckta skrifter hade kunna ske stöd i tryckfrihetsför-ansetts utan
ordningen det rörde sig åtgärder utpräglat kommersiellattvar om av

inte avsåg nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningennatur, isom
samhället. De ingripanden reklam i tryckt skrift bestämmel-mot som

föreslogs gälla sikte sådana framställningar hartogserna rentsom
kommersiella förhållanden till föremål, dvs. näringsidkaresavser en
affärsverksamhet eller där tillhandahållna och tjänster. Detvaror
underströks särskilt möjligheten ingripa med vitesförbudatt att mot
otillbörliga reklamåtgärder inte borde kunna användas reklam imot
tryckt skrift inriktad på bibringa allmänheten vissaattsom var
allmänna värderingar eller påverka dess allmänna beteende i viss
riktning.

De uttalanden gjordes i förarbetena till marknadsföringslagensom
uttryck för uppfattningen ingripanden utanför tryckfrihetsför-attgav

ordningens tillämpningsområde reklam i tryckta skrifter inte imot
vidare mån marknadsföringslagenän medger får ske det inte ärom
fråga framställningar utpräglat kommersiell harom natur rentav som
kommersiella förhållanden till föremål och inte nyhetsförrnedlingavser
och åsiktsbildning det slag det ligger i tryckfrihetsförord-av som
ningens syfte prop. 1973:123värna 40.att s.
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alltsåfallerändamålochsyftetryckfrihetsförordningensUtanför
Reglernaintressen.ekonomiskanäringsidkaresskydda omintresset att

exklusivitetprocessrättsligaochstraff- ansestryckfrihetsförordningens
imeddelasreklamingripandenregler mothindraintedärför att om

efterhandiingripanden motenighetråder attlag. Detvanlig om
och harkommersiell rentklart naturärframställningar avsom

hinderkanföremål görastill utanförhållanden avkommersiella
framställningarna ärtryckfrihetsförordningen,ibestämmelserna om

medFöreskrifternäringsidkare.ellerkonsumenterotillbörliga mot
också ifinnsskriftertrycktabl.a.imarknadsföringvissförbud mot

vidareharreklam. Det ansettsbild ioch1978:800lagen namnom
iinforrnationsskyldighetföreskrivalagvanligimöjligt omatt

kommersiellameddelandenandraochreklammeddelanden om
69.1995:114SOUförhållanden s.

utsträckningi vissreklamenkommersielladenklartdockDet är att
reklarnmeddelandet kanbl.a. närtryckfrihetsförordningen,skyddas av

samhälletiäsiktsbildningenellernyhetsförmedlingentillhänföras
domstolensHögstabl.a.framgår85. Detta1994/952123 avprop. s.

förhållandetvilkai751,1977och5891975NJAavgöranden s.s.
gälldefalletförstaDetbelysts.harreklamenochtryckfrihetenmellan

löpsedlartillämplighettryckfrihetsförordningens varsomfrågan om
löpsedeluttaladedomstolen attanslagstavlor. Högsta enföravsedda

kan sägasellersedvanligmedjämställas annarsinte kan annonsen
för-kommersiellamedkommersiell rentutpräglat naturavvara

viktigtlöpsedeln utgöranledning ettdenföremål atttillhållanden av
fanndomstolen attHögstatidningen. enmarknadsföringeniled av

ochnyhets-denled iuppfatta etttypiskt ärlöpsedel att somsett
skydda.tryckfrihetsförordningen attåsiktsförmedling avsersom

huvud-Konsum/Domus,föravsågfalletandraDet annonsen
hävdatshadevilken attimatvaruerbjudanden,beståendesakligen av

behärskadesochDAGAB-blocketiingårFavörkedjornaochVIVO-
påståendetbedömdeMarknadsdomstolen somredarkapitalet.av

Efteranvända det.Konsum/Domusförbjöd attochvilseledande
fråganemellertiddomstolen attuttalade Högstaresningansökan om

tryckfrihets-ellerinomföllannonsdelen utommeddelandet ihuruvida
förföremålkundetillämpningsområdeexklusiva varaförordningens

inteansågsavgörandeMarknadsdomstolens upp-meningar.skilda
avslogs.resningsansökanochlagstridaenbart mot
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7.3.2 Undantag för meddelanden i kommersiella annonser
för vissa varor

Kommersiella bl.a. vissa såsom alko-annonser som avser varor
holdrycker och tobak har uttryckligen undantagits från tryckfrihetsför-
ordningens tillämpningsområde. Enligt 1 kap. 9 § tryckfrihetsför-
ordningen gäller sålunda, hinder denna grundlag, vad i lagutan ärav
stadgat bl.a. förbud kommersiell i den månmotom annons annonsen
används vid marknadsföring alkoholhaltiga drycker eller tobaksva-av

punkten 1 och förbud kommersiell med-motror om annons som
delats till skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse följersom av
anslutning till Europeiska gemenskaperna punkten 2.

Grunduppfattningen har, framgår vad redogjortssom av som nyss
för, varit tryckfrihetsförordningen inte fullt reglerar fråganatt ut om

för framställningar i tryckt skrift. När det gäller reklam har detansvar
inte gjorts någon klar gränsdragning mellan vad omfattassom av
tryckfrihetsförordningens regelsystem och vad faller utanför.som
Reklammeddelanden har i interegel innebära utnyttjandeansetts ett av
tryckfriheten i egentlig mening. Efterhandsgranskning och ingripanden
har därigenom kunnat ske med stöd marknadsföringslagen motav
sådana framställningar ha kommersiella förhållandenrentsom anses
till föremål.

Beträffande vissa åtgärder det tvivelaktigt huruvidaär detyper av
förenliga med tryckfrihetsförordningenär eller inte. Det gäller t.ex.

generella förbud kommersiell reklam för vissa generellamot varor,
förbud kommersiell reklam i vissa slags tryckta skrifter,mot t.ex.
periodiska skrifter, eller begränsning reklamens volym i trycktaav
skrifter prop. 1986/87:151 53. Det har hävdats det skulleatts.
innebära yttrande- och informationsfrihetenett mot attangrepp
förbjuda eller inskränka reklam den anledningen denattav avser en
viss prop. 1973: 123 42. För undanröja den tveksamhetenattvara s.
har det införts uttryckligt undantag i kap.1 9 § tryckfrihetsför-lett
ordningen det gäller kommersiella förnär alkohol och tobak.annonser

I förarbetena gjordes gällande det grundlagsskydd för den friaatt
nyhetsförmedlingen och den fria åsiktsbildningen tryckfrihetsför-som
ordningen skapa inte behöver ha sådan omfattning detatt attavser en

hinder strävanden frånutgör samhällets sida söka begränsaett mot att
förbrukningen skadliga eller olämpliga den månI starktettav varor.
samhällsintresse kräver det, menade departementschefen, bör det
finnas möjligheter ingripa kommersiell reklam ocksåatt mot rent av
det skälet den främja avsättningen sådana Enatt attavser av varor.
ändring grundlagen bedömdes nödvändig för möjliggöraattav som
ingripanden generell prop. 1973:123 43.artav s.
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uppgifter iallaundantaifrågainte kommadockkundeDet att
kunde innebäraochoch tobakalkoholavsåg attskrifttryckt somsom

väsentligt gränsenfrämjades. Det attdessakonsumtionen varvarorav
tryckfrihets-utanförföllvadochomfattadesvadmellan somavsom

Därfördrabbades.journalistiken intesåbestämdesförordningen att
karaktär frånkommersiellharmeddelandenendast rentundantogs som

46.tillämpning a.exklusivatryckfrihetsförordningens prop. s.
lagstiftningenuttryck itillkommitharAvgränsningen genom

annons."kommersiellbegreppet
tryckfrihetsförordningen.idefinieratinteKommersiell ärannons

innebördenbeträffandeföljandeanfördeDepartementschefen av
frågaskall detdet förstaf.. För46a.begreppet enomvaras.prop.

tidnings-varvid främstingå ikanframställning sägas annons,ensom
hänförasocksåskallTillåtanke.ikommer annonserarmonser

Redaktionellbroschyrer.och iaffischerbl.a.reklamrneddelanden
tryckfrihetsförordningen. Denskyddadfortfarandesålundaär avtext

För detutslagsgivande.dock inteutformningen ärtextyttrerent enav
liggerkommersiell. dettaIjust attskallandra armonsenvaraannonsen

Meddelandet imarknadsföringförmedelutgör vara.ett enav
framgår detinnehålletdetsådant attalltsåskall att avvaraannonsen

vidareliggerbegreppetIavsättningenfrämjaär att vara.avsett enav
tillförhållandenkommersiellahaskallannonsmeddelandet rentatt

eller därnäringsverksamhetnäringsidkaresföremål, dvs. avse
tillhandahållen vara.

Åsiktsannonsering tillämpnings-utanföralkohol falleri fråga om
ialdrig dekanVidareundantagsbestämmelsen. momentförområdet

allmänhetenspåverkapåinriktadedirektpropaganda attärsomen
tryckfrihetsför-sidaningripande vidförföremålblialkoholvanor om

avsättningökadsyftar tillsådandelordningen. Den somannonsav en
alkoholreklam a.förbuddrabbasdockkan motviss ettavvaraenav

47.prop. s.
hinderskalltryckfrihetsförordningen utan9 § 1Enligt kap.l av

förbudi lagstadgat motvadgälla ärgrundlagenden omsom
marknadsföringvidanvändsmåni denkommersiell annonsenarmons
drycker"alkoholhaltigaUttrycketdrycker.alkoholhaltiga avserav

lättöl a.dvs.alkohol, ävendelnågoninnehålleralla drycker som
speglarochrambestärnmelseendastBestämmelsen är45. enprop. s.

bordeövervägandenSådanaöverväganden.alkoholpolitiskanågrainte
medlagstiftningiställetdepartementschefen i görasenligt en

alkoholreklamen.förrestriktioner
alltsåinnebärtryckfrihetsförordningen9 § 1kap.i lUndantaget

straffpâföljd ochföreskriftermeddelaskanvanlig lagdet i omatt
kommersiellförbudöverträdelse moträttsverkan ettavavannan
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alkoholreklam och skall ansvarig.göras Något hinderom vem som
föreligger inte låta träffasannonsörenmot att påföljd. Eftersomav en
överträdelse reklamförbud inte innebär tryckfrihetsbrottett blir inteav
tryckfrihetsförordningens regler tillsyn, åtal och rättegångom
tillämpliga.

Förbudet behöver inte totalförbud kan inskränkas tillett utanvara
vissa villkoren föratt annonsering eller be-avse varor, annars avse

gränsningari rätten a. 47 f.. Uttrycketatt förbudannonsera prop. s.
också sådana vitessanktionerade förbud kan komma ifrågaavser som

enligt marknadsföringslagen med stöd alkoholreklamlagen.av
Undantaget i kap.1 9 § 2 tryckfrihetsförordningen trädde i kraft

den december1 1994 och infördes för kunna uppfylla EG-direktivatt
begränsar reklamrätten göra med hänsyn till skyddet för hälsaattsom

eller miljö. Det fråga dels någraär direktiv förbjuder reklamom som
på olika kan vilseledandesätt eller missvisande, delssom vara ett par

direktiv förbjuder all marknadsföring visst slag eller visssom av av
produkt prop. 1993/94:114 28 f.. I propositionen underströkss. att
det angeläget den kommersiella reklamen skulle ha möjlighetattvar

verka i så obundna former möjligtatt det inte bordeattsom men
finnas principiella svårigheter något vidga möjligheterna till förbudatt
eller inskränkningar reklamens område. Det pekades därvid särskilt

reklamen inte tillhör tryckfrihetensatt kärnområde samt att
undantag från det generella skyddet för denna redan hade skett detnär
gäller alkohol och tobak.

7.4 Yttrandefriheten i andra framställningar

Yttrandefriheten i ljudradio, television, filmer regleras im.m.
yttrandefrihetsgrundlagen. Denna grundlag bygger i princip samma
grundsatser tryckfrihetsförordningen, principernasom t.ex. om
censurförbud och etableringsfrihet. Också de tryckfrihetsrättsliga
principerna och meddelarfrihet, krav på dubbelom ensamansvar
straffbarhet särskild rättegångsordning gäller för de mediersamt som
omfattas yttrandefrihetsgrundlagen. Censur inte tillåten medärav
undantag för det ñmis möjlighet i lag föreskrivaatt atten om
förhandsgranskning filmer och videogram skall visas offentligtav som
1 kap. 3 § andra stycket.

Kommersiella för alkohol och tobak har undantagits frånannonser
yttrandefrihetsgrundlagen tillämpningsområde 1 kap. 12§ första
stycket, hänvisar till kap.1 9§ tryckfrihetsförordningen.som
Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen hindrar sålunda inte detatt
i lag meddelas föreskrifter förbud i övrigt kommersiell reklammotom
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gällersådan reklam. Detsammavillkor förellerradioprogrami om
ochannonseringförvillkorförbud ochföreskrifter mot annanom
denbekostaseller delvis änheltsändning annanavprogram, somav

andra stycket. Detkap. 12 §programverksamheten 1bedriversom
reklamdelslagmöjlighet avgörasåledeshar öppnats att omgenomen

villkoren förregleradelsradio och TV,i inhemskfå förekommaskall
syfte.grundlagensbestämsinom dereklamsådan avsomramar

yttrandefrihets grundlagenvalts iharlösningenlagtekniskaDen som
på dettryckfrihetsförordningen sättetfinns idenfrånskiljer sig som

iuttryckligenreklam nämnslagstiftningtillmöjligheten motatt
medgrundlagentolkningframgårinte baraochlagtexten avav en

medgivandetiförklarats liggaSkillnaden harsyfte.till dess atthänsyn
regleringsåvälreklamförbudgällerlagstiftningtill mot avsom
tryckfrihets-Förbudet i113.1990/91:64villkorreklamens s.

dockpraxis harvillkor; ireklamensalltså inteomfattarförordningen
tolkas så.kommitförbudet att

Egendomsskyddet7.5

regeringsformeniEgendomsskyddet7.5.1

enskildesför denskyddbetryggandeskallrättsordningVår ettge
föreskriften i 2 kap.uttryckkommit tillharegendom. Detta genom

regeringsforrnen.18 §
tryggadegendommedborgares ärvarjebestämmelsenI sägs att

ellerallmännatill detegendomavstå sinkan tvingasingenattgenom
förfogandesådantellerexpropriationenskildnågon annattill genom
mark elleranvändningeninskränkerdet allmännatålaeller avatt
angelägnatillgodosefördet krävsmed mindrebyggnad attatt

stycket.förstaintressenallmänna
ellerexpropriationden annatföreskrivsVidare att genomsom

tillförsäkradskallegendomavstå sintvingasförfogandesådant vara
tillförsäkradocksåskallersättningSådanförlusten.förersättning vara

ellermarkanvändningeninskränkerallmännavilken detförden av
delberördmarkanvändning inompågåendesådantbyggnad sätt att

uppkommer ärskadaellerförsvårasfastigheten avsevärt somav
andrafastighetendeldennavärdettillförhållandebetydande i av

stycket.
MedjuridiskaochfysiskabådemedborgareMed personer.avses

i förstaförfogandesådanteller"expropriationuttrycket annat avses
dvs.fönnögenhetsrätt,tvångsövertagandeformerhand olika avav

Nationali-värde.ekonomisktmedsärskildeller rättäganderätt annan
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sering egendom och konfiskation på grund brottsligän gär-av annan
ning faller också inom tillämpningsområdet för bestämmelsen SOU

Del f..1993:40 A 46s.
Skyddet enligt 2 kap. 18 § gäller för såväl lös fast egendom.som

måste dock fråga avstående äganderätt ellerDet ettvara om av
motsvarande med ekonomiskt nyttjanderättvärde, ellerrätt t.ex.

Övertagandeservitut. och andra immateriella tillgångar täckspatentav
sannolikt bestämmelsen SOU 1993:40 Del A 47.av s.

utvidgadesEgendomsskyddet lagändring trädde igenom en som
kraft den januari 1995 till omfatta också skydd rådig-1 att ett mot
hetsinskränkningar mark och byggnader. förarbetena uttaladesI attav
inskränkningar i enskildas användning sin egendom förekommer iav

utsträckning och de speciellt vanliga det gäller fastär närstor att
Därför införaegendom. det särskilt motiverat uttryckligtatt ettvar

tillskydd rådighetsinksränkningar i grundlagen. Med hänsyn attmot
det saknades underlag för längre gående skydd och tillövervägaatt ett

Europarådets konventionen den november 1950 angående skydd4att
för mänskliga rättigheterna de grundläggande friheternade och
Europakonventionen föreslogs bli införlivad med svensk rätt

föreslå både och fast,saknades det motiv all egendom, lösattatt
skulle omfattas grundlagens egendomsskydd 1993/94:prop. 117av s.
15.

lagstiftningsärendet underströks sådana inskränk-I det särskilt att
andraningar i använda främst lös egendom följerrätten att avsom
fallerbestämmelser och byggnadsreglerande bestämmelsermark-än

Statligautanför tillämpningsområdet för 2 kap. 49.18 § prop. s.
rådighetsin-ingripanden i form användningsreglering ochav rena

immateriella tillgångar bör såledesskränkningar avseende t.ex.
fortfarande falla utanför egendomsskyddet i regeringsforrnen.

Europakonventionen7.5.2 Egendomsskyddet i

angåendeGenom lagen europeiska konventionen1994: 1219 denom
grundläggande friheternaskydd för de mänskliga rättigheterna och de

införlivats medhar Europakonventionen jämte tilläggsprotokollen
haroch skall gälla i riket. Europakonventionensvensk lag härrätt som

ellerstarkare ställning vanlig lag. Sålunda får inte lagän annanen
denpå grundföreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden av

mänskliga rättig-europeiska konventionen angående skydd för de
regerings-heterna och de 23 §grundläggande friheterna 2 kap.

formen.
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tillartikel i det första tilläggsprotokollet Europakon-Enligt l
fysisk eller juridisk till sinventionen skall egendomrättpersonsenvar

stadgandet framgår vidare ingen får berövaslämnas okränkt. Av att
allmännas de förut-egendom i det intresse och undersin änannat

folkrättens allmänna grundsatser.sättningar i lag och Ianges avsom
förskrivs dock bestämmelsen inte inskränkerandra stycket att statsen

lagstiftning finner erforderlig förgenomföra sådanrätt statenatt som
egendom i överensstämmelse med detreglera nyttjandet vissatt av

för säkerställa betalning skatter ochintresse ellerallmännas att av
böter och viten.andra pålagor av

inte enbart fastigheter och lösa föremålMed egendom avses av
utan och immateriella rättigheter. Dit kanslag, också fordringarolika

förbundna med utövandetekonomiska intressenockså räknas ärsom
ekonomisk verksamhet Hansnäringsverksamhet eller annanav

Mänskliga rättigheter, 1993 248.Danelius, s.
principer.förklarat artikeln innehållerEuropadomstolen har att tre

skall respekteras, den andraförsta fastslår äganderättenDen att
tredje behand-för berövande egendom och denuppställer villkoren av

andra och tredjei utnyttja egendom. Deinskränkningarlar rätten att
248 f..i ljuset den första Danelius Detprinciperna skall tolkas s.av

utredningensprincipen intresse förfrämst den tredje ärär som av
uppdrag.

använda egendom harinskränkning iPrövningen rätten attom en
första hand nationellaallmännas intresse ividtagits i det görs av

åtnjutereller domstolar.regering, riksdag Dessat.ex. organ enorgan,
Europadomstolen kan i konkreta fallrörelsefrihet,viss Överprövamen

"det allmännas intresse"nationella bedömning. Begreppetdet organets
intresset skall alltidextensivt till sin allmännaDet vägasär motnatur.

Vid tillämpninghäremellan måste råda viss balans.det enskilda och
egendomsberövandeproportionalitetsprincip kandenna ett ansesav

det enskildarimliga grunder kanberättigat enbart det attansesom
ingreppeti särskilda fallet. Vid avgörandebör få vika detintresset om

ersättning och deenskilde fårrimligt skall också beaktas denär om
omständigheter under vilka ingreppet sker.övriga
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och EG-rätten8 Något EUom

EUAllmänt8.1 om

medlem i Europeiska unionen. Isedan januari 1995Sverige den 1är
den EG-rätt harutredningen beröraavsnitt kommerdetta att som

Systembolagetalkoholreklamen och förregleringenbetydelse för av
översiktligt för den EG-Inledningsvis redogörsprodukturval.AB:s

strukturen.rättsliga
skapa fred ochidentifierasgrundmålen för EU kanDe atttre som

första hand nåssolidaritet. Målen skall ivisavälstånd samt att genom
frihetema,gäller de fyrainre marknadmarknad. På dennainreen

kapitaltjänster ochförfria rörlighetendendvs. personer,varor,
Europeiska unionen.artikel Fördraget7a om

grundas avtal mellansamarbeteEuropeiska unionen är ett som
beslutsbefogenheteroch sinaviss del sin maktEnsuveräna stater. av

överstatligSamarbetet harEG-institutionerna.överlåtit tillhar staterna
fatta beslut i med-befogenhetEG-institutioner harkaraktär och att

delåterfinns inom denöverlämnade maktenställe. Denlemsstatemas
ochekonomiska samarbetettraditionelltdetunionen utgörssom avav

konkurrensoch jordbruk,fyra frihetema,bl.a. defrågorrör omom
gemenskaperna,återfinns inom deSamarbetethandelspolitik.och tre

kol- och stâlgemen-Europeiskagemenskapen EG,Europeiskadvs.
atomenergigemenskapen Euratom.EuropeiskaEKSG ochskapen

delunionen EMU. DennaEkonomiska ochocksåHit hör monetära
första pelaren.kallas denvadunionen utgör numerasomav

Europeiska unionen,MFMaastrichtsfördragetGenom somom
de politikområdenutvidgadesnovember 1993,i kraft den 1trädde

följd härav talarsamarbete sker. Tillvilkainom trenumera omman
pelarenden första nämnts,inom Inom är,pelare EU. som nyss

del reglerasi dennakaraktär. Samarbetetöverstatligsamarbetet avav
ochEKSG-fördraget Euratom-EG-fördraget,grundfördragende tre

samarbetetpelarenoch den tredjeden andra ärfördraget. I av
pelaren hörTill den andramellanstatlig karaktär. gemensamen

pelaren hörtill den tredjeochsäkerhetspolitik GUSP,utrikes- och
harmedlemsstaternaenskildainrikespolitiska frågor. Deochrättsliga

dessatill EU inomsin suveränitetnågon delalltså inte överlänmat av
inom deeller aktionåtgärdområden. Beslut gemensamenom



104 Något och EG-rättenEU SOU 1998:8om

områden omfattas andra och tredje pelaren skall fattassom av
enhälligt.

Institutionerna, dvs. Europaparlamentet, Rådet, Kommissionen,
Domstolen och Revisionsrätten, har för genomföraansvaret att
gemenskapens uppgifter artikel befogenheter4. Deras regleras deav

grundfördragen.tre

8.2 Närmare EG-rätten och dess betydelseom om
i nationell rättstillämpning

Rättskällorna för EG-rätten kan delas in i fyra slag:

fördragenPrimärrätten, dvs. de grundläggande inklusive senare-
ändringar alla anslutningsfördrag.samt
Sekundärrätten, dvs. den lagstiftning antagits institutioner-som av-

förordningar och direktiv.t.ex.na,
Internationella avtal ingåtts gemenskapen.som av-
EG-dornstolens praxis.—

Grundfördragen liksom förordningarna har vad kallas direktsom
tillämplighet. Med direkt tillämplighet reglerna automatisktattmenas

och sådana skallblir del den nationella rättsordningen somen av
också direkt efiekt.tillämpas inom denna. EG-rättsliga regler kan ha

åsyftas sådana tillämpliga regler också såDärmed direkt ärsom
utformade de kan åberopas enskilda stöd för rättigheteratt somav som
tillerkänts Olof Allgårdh Norberg, och EG-rätten,dem och Sven EU
andra f.. Direkt effekt kan antingenupplagan, 1995 112s. vara
vertikal eller horisontell. Vertikal direkt effekt innebär be-att en

åberopastämmelse kan rättigheter till den enskilde denne kansomge
direkt effekt innebärnationella myndigheter. Horisontellmot att

till andra enskilda.rättigheterna kan åberopas i förhållande en
finns huvudsakligen fem rättsakter gemenskapensDet typer av som

institutioner, i de flesta fall rådet och kommissionen, kan Dessaanta.
och yttrandenförordningar, direktiv, beslut, rekommendationerär

artikel 189.
förordning har allmän giltighet. till alla delar bindandeEn Den är

och direkt tillämplig i varje medlemsstat artikel. innebära. Detta att
måste tillämpa samtliga bestämmelser ialla medlemsstater en

förordning. Så förordning i kraft blir den automatisktträttsnart en en
del medlemsstaternas nationella förordning välNärrättssystem.av en

i kraft tillämpningen nationell lagstiftningutesluter denträtt somav
iinte förenlig med förordningen Anders Hagsgård, EG-rättenär
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nationell rättstillämpning, 1996, 26 ff.. En förordning skapars.
rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna såväl försom
enskilda. Förordningar har alltså direkt effekt och därförär som
sådana förmögna skapa rättigheter för enskilda de nationellaatt som
domstolarna måste skydda.

direktivEtt med avseende detär resultat skall uppnåssom
bindande för varje medlemsstat till vilken det riktat, överlåterär men

de nationella myndigheterna bestämma form och tillvägagångs-att
för genomförandet a. artikel. direktivsätt Ett alltså bara bindandeär

med avseende på visst åsyftat resultat. Medlemsstaterna bestämmerett
själva vilken form och metod vill föranvända uppnå syftet.attman
Avsikten med direktiv harmonisera lagstiftningenär mellan deatt
olika medlemsstaterna. tidenNär för genomförande gått till ända kan
dess regler ha direkt effekt, och detta gäller inte haräven statenom

direktivet i sin nationella rättsordning.omsatt
Beslut till alla delar bindande för dem deär riktade till a.ärsom

artikel. Beslut kan ställt till eller flera medlemsstater och tillvara en
eller flera fysiska och juridiska Kommissionen använderen personer.

ofta beslut i bestämda ärenden, statsstöd. Rekommendationert.ex.som
och yttranden inte bindande a. artikel.är

Vid tillämpning nationell och särskilt sådan lagrättav av som
införts för genomföra visst direktiv nationella domstolaräratt ett
skyldiga tolka den nationella i ljuset direktivetsrätten ordalydel-att av

och syfte. EG-rätten skall inte bara beaktas fullt i medlemsstater-utse
nationella också företräde framför däremoträtt stridandeutannas ges

nationella regler. Principen gemenskapsrättens företräde säkerstäl-om
ler uniform rättstillämpning för det fall medlemsstaternaäven atten
inte har kunnat eller inte har velat EG-rättsliga regler tillomsätta
nationell lag. Den övervägande delen tillämpningen EG-rättenav av
sker nationell nivå i de skilda medlemsstaterna, i olika nationella
domstolar och myndigheter. dennaI verksamhet har de nationella
domstolarna möjlighet begära förhandsavgörande från EG-att
domstolen enligt artikel 177 och sålunda få tolkningsbesked iett en
viss fråga där både den nationella och EG-rätten föremål förrätten är
prövning. Kompetensfördelningen mellan domstolarna innebär EG-att
domstolen tolkar EG-rätten medan den nationella domstolen tillämpar
EG-rätten i sitt avgörande det nationella målet.av

EG-domstolen har den exklusiva befogenheten tolka EG-rättenatt
jfr artikel 164. Vid sin tolkning och tillämpning har domstolen
vidareutvecklat principerna inom EG-rätten. Tolkningen isker stor
utsträckning sådana förhandsavgöranden nämnts.genom som nyss
Många EG-domstolens viktigaste avgöranden har varit förhandsav-av
göranden, principen EG-rättens direkta effekt och principent.ex. om
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nationellstridandeframför däremot rätt.företrädeEG-rättensom
och till-tolkningenförhandsavgörandenHuvudsyftet med är att
ff..Hagsgård, 99 DetenhetligskallEG-rättenämpningen s.varaav

vissa rättsakterlagenlighetenEG-domstolenvidare prövaåvilar att av
talan Kommis-behörigocksåEG-domstolen173.artikel är att av

ifall enskildaenskild medlemsstat,fall prövai vissaellersionen, av
brutit EG-eller åtgärdlagstiftningnationell motmedlemsstater genom

och 170.artiklarna 169förpliktelserrättsliga

ochrörlighet förfriBestämmelserna8.2.1 varorom
tjänster

finns itjänsterrespektiveförrörlighetfriBestämmelser varorom
direktbestämmelser harEG-fördraget. Dessai30 och 59artiklarna

direkt effekt.tillerkäntsocksåoch harmedlemsstaternaitillämplighet
artikel 37.handelsmonopol finns istatligaBestämmelser om

motsvarandemedåtgärderimportrestriktionerKvantitativa samt
artikel 30.enligtmedlemsstaternamellanförbjudnaverkan är

åtgärdenutfonnningenintebedömningen utanAvgörande för är av
uttrycketinnebördenhar. Denåtgärden närmareverkanden av

EG-domstolenhar preciseratsmotsvarande verkan"med"åtgärder av
Benoit ochdu RoiC 8/74, ProcureurDassonville-målet motdet s.k.i
domstolenuttalademåletI detECR 837.Dassonville 1974Gustave

Member Statesenacted bytrading rulesalluttrycketmedatt avses . .. actuallyindirectly,directlyhindering,ofcapablewhich ororare
intra-Community trade... "potentially, .

sålundaartikel 36 stadgasundantag. Iinte att30Artikel är utan
ellerförbudsådanahindraskallartikel 30 inteibestämmelsen

tillgrundas hänsynimportrestriktioner mot som
säkerhet,eller allmänordningallmänmoral,allmän-

liv,ochdjurs hälsaochmänniskorsskyddaintresset att--
bevaraintresset växter,att-

historisktkonstnärligt,skatternationellaskyddaintresset att av-
ellervärde,arkeologiskteller

äganderätt.kommersiellindustriell ochskyddaintresset att-
medel föraldrigfårrestriktioner utgöraförbud ellerSådana

begränsningförtäcktinnefattaellerdiskrimineringgodtycklig aven
Åtgärderna måsteartikel 36.medlemsstaternamellanhandeln vara

behövs.absolutvadlängrehellerfår inte änochnödvändiga som
Åtgärden måldetproportionelltutformadalltså motmåste somvara

proportionalitetsprincipen.EG-rättsligadenutslagetteftersträvats av
nationelladetmellansåledesskallintresseawägning görasEn
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skyddsintresset och gemenskapsintresset så varucirkulationenatt
den marknaden inte onödigt hämmas. Om skyddsbe-gemensamma ett
hov kan tillfredsställas vad skettsätt än ochett annat ettsom om
sådant bedöms medföra mindresätt hinder för det fria varuutbytet,
måste medlemsstaten välja det Domstolen harsättet. givit villkoren för

medge undantag tolkning Allgårdhsnäv ochatt Norberg 244en s.
f..

Vid sidan artikel 36 och de hänsyn där räknas har EG-av som upp
domstolen i sin rättstillämpning utvecklat ytterligare undantag. Detta
skedde första gången i det s.k. Cassis de Dijon-målet C 120/78,
Rewe-Zentral AG Bundesmonopolverwaltung für Branntweinmot
1979 ECR 649.

Omständigheterna i Cassis de Dijon-målet i huvudsak följande.var
bestämmelseEn i den tyska lagstiftningen stadgade likör skulle haatt
alkoholstyrka på minst 32 Eftersom Cassis de Dijon-procent.en

likören innehöll alkoholhalt endast mellan 15 och 20en procent
fick den inte importeras till dåvarande Västtyskland från Frankrike där
likören fritt tyskaDet livsmedelsföretaget Rewe-Zentral AGomsattes.
gjorde gällande den tyska bestämmelsen låg till grund föratt som
avslaget importansökan utgjorde åtgärd med motsvarande verkanen

kvantitativ importrestriktion och därmed omfattades artikelsom en av
30. EG-domstolen fann den tyska bestämmelsen stredatt mot
principen fri rörlighet förom varor.

Domstolen konstaterade det inte förelåg någon gemenskaps-att
reglering på området. Dänned måste olikheter i medlemsstaternas
lagstiftning endast i den mån sådana bestämmelseraccepteras, ärmen
oundgängligen nödvändiga särskilt med hänsyn till effektiv skattekon-
troll, skydd för allmän hälsa, god handelsvana och konsumentskydd.

Enligt den s.k. Cassis de Dijon-principen det alltså möjligtär att
införa lagstiftning med hänsyn till andra tvingande hänsyn deän som
omfattas artikel 36, bl.a. konsumentskyddet. Handelshinder måsteav
sålunda på område EG inte har reglerat under för-accepteras ett som
utsättning åtgärden icke-diskriminerande importprodukteräratt mot
och nödvändig för tillgodoseär behov bl.a. konsument-att ett av
skyddsnatur.

En princip kan härledas från Cassis de Dijon-målet ärannan som
den ömsesidig skyldighet för medlemsstaterna godtaattom en varor

lagligen säljs och marknadsförs i medlemsstat. Domsto-som en annan
len förklarade "There therefore valid why, providedatt no reason
that they have been lawfully produced and marketed in of theone
Member States, alcoholic beverages should be introduced intonot any
other Member States..." para. 14.
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princip, liknande dentillämpatmåliDomstolen har även ensenare
framställernäringsidkarevilkenenligtDijon-målet,Cassis dei somen

medlemsstatilagstiftningenmedenlighetmarknadsföringsmaterial i en
intemedlemsstaterandradet ianvändamöjlighetborde ha omatt

affärssedgodochkonsumentskyddtillhänsynkravtvingande av
också avsnitträttsfall;angivnadärmed247a.a.dikterar seannat s.

nedan.8.2.2
gemenska-inomtjänstertillhandahållai frihetenInskränkningar att

imedborgareföravvecklasgradvisartikel 59enligtskallpen
gemenskapeninomsig ietablerathar statmedlemsstater annanensom
i friheteninskränkningarnaSå länge atttjänsten.än mottagaren av

medlemsstatvarjeskallavvecklatshar utanintetillhandahålla tjänster
dessatillämpahemvistellernationalitetfrågaåtskillnad igöra omatt

tillhandahåller59artikelenligtdemallainskränkningar som
65.artikeltjänsten

doktrineniharavseende ansettsreklamförRestriktioner varor
harartiklar. Dettadithörandemedartikel 30enligtbedömaskunna

självamedsåsammanhänger näratjänstenpåberoförklarats att
regeldockreklamförmedlaAttvarutransaktionen. vara ensomanses

unionen,Europeiskai denvarurörelserFriaQuitzow,C Msetjänst
grönbok Affärs-EG-kommissionensoch921995,upplagan,första s.
lagstiftning1996 6. Enmarknadenden inrekommunikation på soms.

till-falla inomsåledeskanalkoholdryckerförreklamenreglerar
36.30 ochartiklarnaförlämpningsomrâdet

statligasäkerställamedlemsstaterna attskallartikel 37Enligt
diskrimine-ingensådant sättgradvishandelsmonopol attanpassas

föreliggersaluföringsvillkorochanskaffnings-avseendemedring
utgång.övergångstidensvidmedborgaremedlemsstaternasmellan

överlåtit påmonopol statentillämpasBestämmelsen även som
ellertill importbegränsadinteartikel 37 ärTillämpningenandra. av

omfattar allamonopolförföremål utanprodukter ärexport somav
undermonopolstatligtförekomstenmedihophör ettåtgärder avsom

medlemsstaterna.mellanhandelnpåverkardetförutsättning att

friEG-domstolen röriavgörandenNågra8.2.2 som
förrörlighet varor

marknadsföringregleraråtgärderrördemålet varförstaDet somsom
Uitgeversmaatschappij BVOosthoeks286/81,COosthoeks-målet

iuppslagsverkmarknadsfördebolagEtt4575.ECR1982 som
gåvor,erbjudithaföråtalatshadeBelgienoch attNederländerna

uppslagsverken.köptetill demkartböcker,ellerordböckersåsom som
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Domstolen tolkade tillämpningsområdet för artikel 30 vitt, och
konstaterade lagstiftning begränsar eller förbjuder vissa formeratt som

reklam eller säljfrämjande åtgärder kan, den inte direktävenav om
berör import, det slaget den begränsar volymen eftersomattvara av

påverkarden möjligheterna marknadsföra importerade produkter.att
Domstolen fortsatte: "Det kan inte uteslutas den omständighetenatt att

tvingar producent visst för reklam ellermönsteratt anta ettman en
säljfrämjande åtgärder skiljer frånsig medlemsstat tillsom en en

eller hanöverge särskiltmönsteratt ettannan, som anser vara
effektivt, kan importhinder den ifrågavarandeutgöra ävenett om
lagstiftningen tillämplig inhemska och importerade produkterär

åtskillnad para. 15. Det aktuella importhindret dockutan var
berättigat för tillgodose tvingande hänsyn till konsumentskydd elleratt
god handelssed.

Keck-måletI C 267 och 268/91, Bernhard Keck och Daniel
Mithouard 1993 ECR I-6097 omständigheterna i korthetvar

Åtalföljande. hade väckts Bernhard Keck och Daniel Mithouardmot
för brott fransk förbjuderlag återförsäljning förlust.medmot som

MithouardKeck och gjorde gällande den franska bestämmelsenatt
stred artikel 30. Frågan hänsköts den nationella domstolen tillmot av
EG-domstolen fann förbudet försäljning till underpris föllatt motsom
utanför artikel 30.

Domstolen uttalade i målet bl.a. mäste skilja mellanatt man
"product regulation, designation, form, size,som avser en varas
weight, composition, presentation, labelling, packaging, och "certain
selling arrangements. frågaI "product regulation låg enligtom

dessdomstolen tidigare praxis fast. det nationellaNär gällde restriktio-
för eller förbud "certain selling fastslogarrangementsmotner

domstolen sådana åtgärder ... such hinder directlyatt not toas or
indirectly, actually potentially, trade between Member States withinor
the meaning of the Dassonville judgement... para. 16. För att
sådana åtgärder skall falla utanför artikel 30 måste vissadockanses
förutsättningar uppfyllda. föreskrifternaDessa delsär attvara om
"certain selling gällerarrangements alla berörda bedriver handelsom
på det nationella området, dels föreskrifterna på sätt,att samma
rättsligt faktiskt, påverkar marknadsföringen nationellasom av varor

medjämfört marknadsföringen från andra länder. Denav varor
nationella lagstiftningen får slutligen inte heller ha till syfte påverkaatt
importen.

Under förutsättning nationella bestämmelser regleraratt som
"certain selling arrangements utformade i enlighet med de kravär

EG-domstolen formulerat faller de sålunda utanför tillärnpnings-som
förområdet artikel 30. skall dock understrykas domstolenDet att
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innebärarrangements vilketsellinguttrycket "certainsiganvänt av
artikel 30 kanförsäljningsarrangemangfinnas andradet kanatt som

tillämplig på.bli
bl.a. Gunnar Karnell,betydelse omdiskuterad seKeck-domens är

varukännetecken",tobaksreklam medelstindirekt"Förbud mot
"Är Keck-falletff. och Bergh,Tidskrift 1994-95, 31 JonasJuridisk s.
tobaksreklamindirekt iinföra förbudverkligen väg motatt etten

Generaladvokatenff..Juridisk Tidskrift 1994-95, 1111Sverige, s.
anförtTV-reklammâlet nedanfranska seJacobs har i detF.G. som

kanskeKeck-domentolkningen ärden bästasin mening attatt av
tillämpningsområdet förde åtgärder frånutesluterdomen endast

inte hindrarallmänna ochsintillartikel 30 är renttyp somsom
någonoch inte harförsäljningsställetverkar vidimport, somsom
såldatotala mängdenminskar denpå handeln deinverkan än attannan

importerade ochpåverkardenna åtgärdde medattgenomvaror,
34.sätt para.inhemska varor samma

och medparterRuth HünennundHünennund-målet C 292/92, mot
I-67871993 ECRBaden-WürtembergLandesapothekerkammer

produktermarknadsföra vissaapotekareförbud förrörde tyskt attett
produkternasquasi-pharmaceutical products, oavsett ursprung,

Domstolen farmdvs. apoteken.försäljningställen,på vissa attänannat
i Keck-sitt avgörandehänvisade tilltillämplig ochinteartikel 30 var

intemed förbudetkonstaterade syftetmålet. Domstolen attatt var
domstolenframhöllVidaremedlemsstaterna.handeln mellanreglera

apoteksäljareendast vissareklarnbegränsningen gälldesärskilt att
Ävenprodukter.för dessakunde reklamsäljare frittoch andra göraatt

begränsa för-aktuella kundedenbestämmelsesådan somenom
ifrågava-för deförsälj ningsvolymenföljaktligenningsvolymen ochsälj

bestämmelsendåandra medlemsstaterfrånrande produkterna
föllmarknadsföringsmetod,användaförvägrade apotekarna att en

30.tillämpningsområdet för artikelutanföralltså åtgärden
d’ImportationSociéte412/93,TV-reklammålet CfranskaDet

medpart 1995ochPublicité SATF1Leclerc-SiplecEdouard mot
Frankrike TV-förbud ivisströrde fråganECR I-179 motettom

Domstolenartikel 30.medförenligtaffärsställenförreklam var
Hünennund-respektiveKeck-måletiavgörandenhänvisade till sina

tillämpningsområdet förutanförförbudet lågförklarademålet och att
TV-reklam,reklam,formsärskilddet rörde30 eftersomartikel aven

säljer tillaffärsställendistributionskedjasärskilt ledoch somett av en
slutkonsumenter.

TV-reklammålet rördefranskaoch detHünennund-måletBåde
såledeskanrättsfallenarrangements. Avsellingendast "certain man
artikelutanförfallerreklamförbudbegränsadevissadra slutsatsen att
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Generaladvokaten30. i det franska TV-reklarrunâlet konstaterade att
artikel 36, kompletterad med rättspraxis rörande "tvingande hänsyn",

medlemsstaterna underkasta reklamen skäligaett stort utrymme attger
restriktioner och de får grundas på bl.a. skyddet för hälsa,att
konsumentskydd och god handelssed para. 22.

Domen i Clinique-målet C 315/92, Verband Sozialer eV mot
Clinique Labarotorie SNC och medpart 1994 ECR I-317 är en
bekräftelse på vad domstolen uttalade i Keck-målet, nämligen att
"product regulation" fortfarande faller under artikel 30. Omständig-
heterna i målet i korthet följande. Estée Lauder, amerikansktettvar
företag, hade under många år sålt kosmetikaprodukter under namnet
Clinique med undantag för Tyskland där produkterna sedan in-
troduktionen år 1972 hade sålts under Linique. För minskanamnet att
reklam- och förpackningskostnadema ville Estée Lauder använda sitt
varumärke Clinique i Tyskland. Detta hindradesäven tysktettav
förbud använda sådana varumärken skulle kunna bibringamot att som
konsumenterna den felaktiga uppfattningen produkt hadeatt en
medicinska egenskaper. Det förhållandet Estée Lauder iatt en
medlemsstat marknadsföra sina produkter undertvunget att annatvar
varumärke och det medförde företaget drabbadesatt att extraav
förpacknings- och marknadsföringskostnader medförde EG-att
domstolen farm förbudet strida artikel 30. Det således frågamot var

produktreglering. Förbudet kunde inte rättfärdigas med hänsyn tillom
skyddet för människors hälsa eller det för konsumenterna.

Aragonesa-måletI C1/90 och 176/90, Aragonesa de Publicidad
Exterior SA och Publivia SAE Departamento de Sanidadmot y
Seguridad Social de Generalitat de Cataluna 1991 ECR I-4151
prövade EG-domstolen katalanskt förbud inom regionensett mot att
territorium viss reklam för alkoholdryckergöra med styrkaen
överstigande 23 alkohol. Förbudet begränsades tillprocent att avse
reklam för sådana alkoholdrycker i massmedia, på ochgator motor-

med undantag för hänvisningarvägar till tillverknings- och för-
säljningsställen, på biografer och allmänna transportmedel. EG-
domstolen fann åtgärden kunde hinder importen frånutgöraatt ett mot
andra medlemsstater och därför i princip måste betraktas som en
åtgärd med motsvarande verkan i den betydelse i artikel 30.som avses

EG-domstolen konstaterade emellertid reklam tillatt uppmuntrar
konsumtion och regler begränsar reklam för alkoholdryckeratt som
i syfte bekämpa alkoholism speglar hänsyn till allmän hälsa.Vid-att ett

klargjorde domstolen det i avsaknad harmoniserad lagstift-attare av
ning till medlemsstaterna skyddsnivån för denavgöraattvar upp
allmänna hälsan liksom på vilket det skyddet skulle uppnås undersätt
förutsättning åtgärden följde vad föreskrivs i Romfördragetatt som
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Därefter hänvisadeiakttagits.hadeproportionalitetsprincipenoch att
alkoholreklambegränsningenaktuellatill denEG-domstolen att av

alkohol.23innehöll änalkoholdrycker procentendaströrde mersom
förbjudenall reklamintedomstolen till utanhänvisadeVidare att var

sådana platserbl.a.platser,specifikaavsågförbudet bara somatt
vilka tvåmänniskor,ochbilförarefrekventerassärskilt ungaav

alkoholism.kampanjnå medvikt motdetkategorier att envar av
utformadåtgärdenslutsatsenhärefterdrogDomstolen att pro-var

Åtgärden varkenutgjordemålet.eftersträvadedetportionellt enmot
samhandelnbegränsningförtäcktellerdiskrimineringgodtycklig aven

domstolendärförfannSammanfattningsvismedlemsstaterna.mellan
enligträttfärdigasifrågavarande kandenlagstiftningnationellatt som

åtgärdendärhälsaför allmänskyddetåberopandeunder36artikel av
vissa lokalaskyddaindirektellerdirektförmedelinte utgör attett

produkter.

reklamvilseledandeDirektivet8.3 om

med-tillnärmning1984septemberden 10direktivRådets avom
vilseledande reklamförfattningarandraochlagarlemsstaternas om

näringsidkarnaochbåde konsumenternatillsyftar84/450/EEG att ge
vilseledan-definierasdirektivetEnligtreklam.vilseledandeskydd mot

sindäriblandnågotpå sätt,reklamallreklamde genomsomsom
eller demtillriktar sigdendevilselederpresentation, sompersoner

sannoliktkaraktärvilseledandesinochden,nås genomsomav
dessaellerbeteende,ekonomiskaderaspåverkakommer som avatt

Medlems-konkurrent.skadasannolikt kommerellerskadarskäl att en
effektiva ochförfogardetill överskyldigaländerna attär att se

reklam.sådaningripaförmedeltillräckliga motatt

TV-direktivet8.4

vissasamordningdirektivet1989oktober3denRådet avomantog
andraochlagarmedlemsstaternasfastställts ibestämmelser som

för televisionsändningsverksamhetutförandetförfattningar avom
ochomarbetatsDirektivet harTV-direktivet.s.k.det89/552/EEG,

den 3097/36/EGdirektivRådetsochEuropaparlamentets avgenom
följandeframgårhärintresseSåvittändrats. ärdelvis1997 avjuni av

direktivet.
allmänheten,föravseddaTV-sändningarreglerarTV-direktivet

Även sändningar,kodadesker.sändningenteknikvilkenmedoavsett
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betal-TV, omfattas direktivet. Syftet med direktivet är attsom av
fri rörlighet för tjänsten TV-sändningar. Direktivet påverkargarantera

existerande kommandeinte eller gemenskapsätgärder beträffande
harmonisering, försärskilt tillfredsställa tvingande krav röratt som

förskydd konsumenter och rimligheten i kommersiella transaktioner
och konkurrens.

Enligt direktivets ansvarsregler skall varje medlemsstat säkerställa
alla TV-sändningar sänds programföretag inom dessatt som av

jurisdiktion med bestämmelserna i detöverensstämmer rättssystem
gäller för sändningar avsedda för allmänheten i denna med-som

lemsstat artikel 2. Med prograrnföretag inom medlemsstats juris-en
i direktivet sådana företag etableradediktion iäravses som en

medlemsstat. Etableringskriteriet huvudkriteriet för fastställaär att en
enskild medlemsstats jurisdiktion. "Etablering" innebär faktisktett

ekonomiskutövande verksamhet fast anläggningav en genom en
obegränsad tid i den versionen direkti-under para. 11 senasteen av

jfr artikel 2.3 Om programföretag inte etablerat i. ärettvet, en
medlemsstat skall det höra under medlemsstats jurisdiktionanses en

frekvens upplåtitsdet använder sig medlemsstaten,som avom av
satellitkapacitet hör till medlemsstaten eller upplänk ärsomsom

där artikel 2.4.belägen
behåller fastställa detaljerade ellerMedlemsländerna rätten att mer

för TV-reklamen och kan fastställa olika regler förstriktare regler
programföretag inom deras jurisdiktion. Vidare kan medlemsländerna,

till gemenskapsrätten, i fråga sändningarmed vederbörlig hänsyn om
avsedda enbart för det landet vilka inte kan direkt ellertas emot,egna

rekla-indirekt, i eller flera medlemsländer fastställa villkor fören
och olika för reklamvolymen för underlätta sådanaminslag gränser att

speciella sändningar.
Med TV-reklam varje form meddelande betalningsänt motavses av

eller privat företageller liknande ersättning utförs offentligtettsom av
affärsverksamhet, hantverk eller yrke i avsikti samband med handel,

eller tjänster,främja tillhandahâllandet betalningatt mot varorav
förpliktelser artikelinklusive fast egendom, eller rättigheter och lc.

smygreklam presentation i ord eller bildMed av varor,avses
varumärke eller verksamhetertjänster, utövassom av en varu-nanm,

då sådan presentationeller tjänsteproducent i av program-program,
vilseledasreklam, och då allmänheten kanföretaget tjänaavses som

Sådan presentation betraktasi fråga presentationens art. somom
liknande ersättningavsiktlig, särskilt den betalning ellergörs motom

artikel ld.
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erbjudanden till allmänhetenTV-káp sändning direktaMed avavses
tjänster,tillhandahålla ellermed avseende på betalningatt mot varor

artikel lt.rättigheter och förpliktelserinklusive fast egendom, eller
känna igen och skalloch köp-TV skall lättTV-reklam attvara

Smygreklam ochdelarhållas åtskild från andra programmet. smyg-av
TV-reklam och får inteartikel 10. köp-TVköp-TV förbjudnaär

säkerhet artikelskadligt för hälsa ellerbeteende ärettuppmuntra som
eller köp-TV för cigarretter ellerformer TV-reklam12d. Alla av

Långtgåendeförbjudna artikel 13.tobaksvaror skallandra vara
produkterför medicinskaför TV-reklam eller köp-TVrestriktioner

artikelföreskrivs också 14.eller behandlingar
däremotför alkoholhaltiga dryckerTV-reklam och köp-TV är

framgårkriterier. kriterierskall uppfylla vissa Dessatillåten, avmen
TV-reklam eller köp-TVföreskrivs sådanartikel 15. Där att

minderåriga eller särskilt skildraspeciellt tillfår rikta siginte-
sådana drycker;minderåriga intarsom

fysiskförbättradkonsumtion alkohol medskall förknippainte av-
bilkörning;prestation eller med

tillalkohol bidrar socialkonsumtionintryckinte skall attav avge-
framgång;eller sexuell

terapeutiska egenskaperalkohol hargällandeskallinte göra att-
ellerlugnande medelstimulerande ellereller den ettär ettatt

konflikter;personligamedel lösaatt

negativelleröverkonsumtion alkoholskallinte uppmuntra ge enav-
återhållsamhet,ellerbild nykterhetav

egenskap hospositivalkoholhaltskall framhålla höginte som enen-
dryckema.

TV-programförbudDirektivet innehåller inget ettmot att sponsras av
ifr artikelalkoholhaltiga dryckertillverkar eller säljerföretagett som

17.
restriktionsnivå förvissendastTV-direktivet föreskriver en

sådanförbjuderreglerna heltde svenskai medanalkoholreklam TV
drycker"alkoholhaltigauttryckTV-direktivetsreklam. anses

dryckeralkohol, dvs.innehålleralla drycker äveninbegripa somsom
alkohol.volymprocent2,25innehåller mindrelättöl och cider änsom

de intealkoholreklamlagen eftersomfaller utanförSådana drycker
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definieras alkoholdrycker. Att alkoholreklamlagen alltså harsom ett
något tillämpningsområdesnävare TV-direktivetän ansågs av
Marknadsföringsutredningen inte påkalla någon lagändring eftersom
alkoholreklamlagen går längre direktivet i sitt totalförbudän TV-av
reklam SOU 1992:49 EES-anpassning rnarknadsföringslag-av
stiftningen, 71 f Utredningen ansåg vidare TV-reklamförbudetatts.

Ävenkunde motiveras med hänsyn till skyddet för människors hälsa.
förbudet går längre vadän Aragonesaprövats deom som genom

Publicidad-målet fanns det enligt utredningen god förgrund hävdaatt
det svenska TV-reklamförbudet förenligtatt med Sverigesvar

dåvarande förpliktelser enligt EES-avtalet jfr 84 f..a. a. s.

8.5 De Agostini-målet

Både TV-direktivet direktivetoch vilseledande reklam har nyligenom
EG-domstolen.prövats Domstolens dom i de förenade målenav

Konsumentombudsmannen De Agostini Svenska Förlag ABmot
C-34/95 och Konsumentombudsmannen TV-shop C-35/95 ochmot
C-36/95 meddelades den 9 juli 1997.

mål C-34/95,I De Agostini-målet, det fråga TV-reklam förvar om
barntidning dinosaurier bolaget De Agostini hade getten ut.om som

I varje tidningen hade dinosauriemodell följt med.nummer av en
Modellen blev komplett alla i seriennär hade köpts.nummer
Reklamen sändes i september månad 1993 i TV3, privatett program-
företag etablerat i England, och i TV4, kommersiell kanal etableraden
i Sverige med tillstånd enligt dåvarande radiolagen.

Konsumentombudsmannen hade väckt talan Marknadsdomstolen
och yrkat domstolen skulle förbjuda AgostiniDe vid vite på detatt att
beskrivna marknadsföra ochsättet tjänster på syftarsättettvaror som
till fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år, i sändningaatt en

omfattas radiolagen TV4 eller b i sändning isom av en som
huvudsak riktad till denär svenska marknaden TV3. Om Mark-
nadsdomstolen inte skulle bifalla detta yrkande hade Konsumentom-
budsmannen yrkat domstolen skulle dels ålägga De Agostini vidatt
vite i till barn riktad TV-reklam för tidning och tilläggsvaraatt en
upplysa det antal tidningar krävs för få tilläggsvaranattom som
komplett det totala priset för detta, dels förbjuda bolaget vid vitesamt

vid marknadsföringen tidning och tilläggsvara i tillatt av en en en
barn riktad TV-reklam använda påståendet Vararman vecka kan du
samla delarna till självlysande dinosauriemodell och samla allaen
tidningarna tillsammans blir uppslagsbok. Allt för bara 7:50som en
eller påstående med väsentligen innebörd.annat samma
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det frågaTV-shop-målen,och C-36/95,C-35/95målenI var om
och rengörings-"Body de Litehudvårdsproduktenreklamfilmer för

TV-shopreklaminslag producerats"Astonish". Demedlet avsom
med licens frånBroadcasting Ltddotterbolag TVvia desshade sänts

sändeEngland. Sedan år 1992Commission iTelevisionIndependent
sändarland.med Sverige"homeshoppingkanal"TV-shop i somegen

År de tvåi homeshoppingkanaleni TV3TV-shop1993 sände
Astonish.de Lite ochför Bodyreklamñlmerna

mål också väckt talani dessa tvåhadeKonsumentombudsmannen
domstolensammanfattningsvis,yrkat,Marknadsdomstolen ochvid att

vilseledande reklam.sändaTV-shopförbjudaskulle att
skulle meddelaEG-domstolenbegärdeMarknadsdomstolen ettatt

59 i Romför-artikel 30 ellerbeträffande huruvidaförhandsavgörande
1989 TV-den 3 oktober89/552/EEGdirektivellerdraget avnr

så deskulle tolkasdirektivet att
TV-reklamingripamedlemsstatförhindrara motatt som enen

mål,i samtligamedlemsstatfrånsändalåterannonsör en annan
förbudradiolageni §tillämpning regeln 11förhindrarb omaven

mål C-34/95.till barn iriktadreklammot
första frågan.inledningsvis denbesvaradeDomstolen

erinrade EG-skulle tillämpasdirektivetfrågan hurgälldedetNär
föravskaffa hindersyftehar tilldirektivetdomstolen attattom

Domstolengemenskapen.europeiskadensändningsfriheten inom
för tele-frihetendirektivet, förpåvidarepekade garanteraattatt

frånhärrörsådan sändningföreskrivervisionssändningar, att ensom
skalli överensstäm-avseddochmedlemsstat är emotatt tas en annan,

avseddapå sändningartillämpliglagstiftningdenbåde med ärsomma
ifrån ochsändningen kommermedlemsstati denför allmänheten som
regleradefrån vissadirektivet. Bortsett strängtbestämmelserna imed

frisäkerställaskyldigamedlemsstaternaundantagsituationer är att
sändningaråterutsändningarbegränsaoch intemottagning att avav

direktivet.omfattasskäl avsom
förhinderintei principdirektivetutgjordedomstolenEnligt en

syftar tillgenerelltpåföreskrifter sättnationellatillämpning ettsomav
sändningarna,kontrollandraNågonkonsumentskyddet.främjaatt av

fårutföra,skyldigsändande medlemsstatenden ärden attutöver som
förekomma.dock inte

invändningTV-ShopsAgostinis ochdärefterbemötteEG-domstolen
hardenutföraskontrollen skallprincipen statatt somatt avom

direktivetskulle eliminerasprogramföretagjurisdiktion över ett om
bolagen,eftersom, enligtpåtillämpligtinte ansågs annonsörer en

sändningarna.påverkadeocksåreklambegränsning avsersom
den 1084/450/EEGdirektivrådetskonstateradeDomstolen att av
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september 1984 tillnämming medlemsstaternas lagar och andraom av
författningar vilseledande reklam direktivet vilseledandeom om
reklam skulle riskera förlora sitt innehåll inom området för TV-att
reklam den mottagande medlemsstaten fråntogs varje möjlighet attom
ingripa Domstolen konstaterade i denna del TV-annonsör.mot atten
direktivet inte hindrar medlemsstat med stöd generellaatt en av
föreskrifter skydd för konsumenter vilseledande reklammotom
ingriper till följd reklam frånannonsör säntsmot en av som en annan
medlemsstat, under förutsättning ingreppet återut-inte hindraratt
sändning televisionssändningen.av

När det gällde frågan tillämpning artikel 30 förklaradeom av
domstolen lagstiftning innebär förbud TV-reklam inomatt motsom en
viss sektor säljfonner jfr "vissa försäljningsarrangemang"röraanses
avseende i fråga, i den mån den förbjuder slags marknads-varan en
föringsåtgärd för särskild hindradeavsättningsmetod. Artikel 30en
enligt domstolen inte vissa sådana säljfonner för begränsasatt en vara
eller förbjuds reglerna tillämpas på alla aktörer och, både rättsligtom

faktiskt, påverkar salufördaoch de sätt.varorna samma
Domstolens konstaterade sedan totalförbud reklamatt ett mot som

riktar sig till barn under 12 år kanoch vilseledande reklammot
strida artikel förbudet30 i utsträckning drabbarstörremotanses om

produkter frånkommer andra medlemsstater de inhemska. Omänsom
detta fallet, skall Marknadsdomstolen bedöma förbudetär ärom
nödvändigt för tillgodose de tvingande iallmänna hänsynenatt
enlighet med vad gäller enligt artikel EG-domstolen erinrade36.som
i sammanhanget också ikonsumentskydd och god handelssedattom
praxis, bl.a. den s.k. Cassis de rättfärdiga hinderDijon domen, kan
i den fria rörligheten för varor.

Domstolen gick vidare till tillämpningen artikel 59 ochprövaatt av
åberopade därvid sin tidigare fastslagitspraxis enligt vilken det hade

reklam programföretag etablerat medlemsstat sänderiatt ettsom en
betalning för medlemsstatetablerad i ärannonsörmot en en annan en

itjänst den mening i fastartikeln. Domstolen slog närattsom avses
sådana bestämmelser de målet begränsarfråga isom som omvar
möjligheterna i etablera-detta avseende för de programföretag ärsom
de i medlemsstat kan inskränkningdetta innebäraen annan anses en
i den fria rörligheten för dockDet menade domstolen,varor. envar,
uppgift för Marknadsdomstolen förbudetdet yrkadeprövaatt om var
nödvändigt, proportionellt och alltför förhållande tillinte långtgående i

Ävensitt syfte. godi detta sammanhang erinrade domstolen attom
handelssed och konsumentskydd kansådana tvingande hänsynvar som
berättiga till hinder i den fria rörligheten för tjänster.
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den andra frågan ville Marknadsdomstolen ha på hurGenom svar
skulle tolkas med avseende på radiolagen,gemenskapsrätten 11 § dvs.

med föreskrift TV-reklam inte får syfta tillbestämmelse att atten
hos barn under 12 år jfr nuvarandefånga uppmärksamheten 7 kap.

radio- och TV-lagen. Inledningsvis slog domstolenförsta stycket4 §
tillämpa sådana bestämmelser på reklamfast det tillåtetäratt att som

etablerade i densänds programföretag artikelär statensom egnaav
programföretagTV-direktivets dåvarande lydelse. När det gäller3.1 i

medlemsstat förhållandet emellertidetablerade i ärär ettannansom en
annat.

TV-direktivet föreskriver TV-reklam inte får orsakaArtikel 16 i att
minderåriga och därförmoralisk eller fysisk skada hos den skallatt

kriterier, bl.a. den inte får direkt demuppfylla vissa att attuppmana
produkt utnyttja deras oerfarenhet eller godtrogen-köpa attgenomen

vidta lämpliga åtgärder förartikel 22 åläggs medlemsstaternahet. I att
sändningar från TV-programföretag inom derassäkerställa attatt

allvarligtjurisdiktion inte innehåller kanrespektive program som
minderåriga.moraliska eller mentala hälsan hosskada den fysiska,

fullständigtförklarade dessa artiklar innehöllDomstolen systematt ett
skyddet minderåriga medbestämmelser särskilt är ägnat avsomav
och TV-reklam i synnerhet.i allmänhetavseende TV-program

domstolen de mottagande länderna frånhindrade dock inte enligtDetta
syfte skyddatillämpa regler har allmäntmöjligheten ett attatt som

minderåriga, förutsättning âterutsändningoch underkonsumenter att
Medlemsstaterfrån medlemsstat inte hindras.sändningar en annanav

tillämpa bestämmelserfår dock inte under några omständigheter som
TV-reklam riktad tilltill syfte kontrollera innehållet isärskilt har att

andra kontrollminderåriga. skulle nämligen innebäraDetta att en
direktivetden kontroll sändarlandet enligtinfördes ärutöver som

skyldigt utföra.att

Agostini-målet8.5.1 Slutsatser Deav

för Marknadsdomstolenfrågor i Agostini-målet återstårFlera De att
EG-dornstolensvarför utgången inte givenäravgöra genom av-

görande.
Sverige intei Agostini-målet torde det stå klartEfter domen De att
förbudi radio- och TV-lagenfår tillämpa bestämmelsen motom
vilka lyderpå sändningar från programföretagreklam riktad till barn

jurisdiktion. Skälet till detta TV-under andra medlernsstaters är att
minderåriga ochexklusivt reglerar reklamen tilldirektivet att ett

kontroll.innebära andra otillåteningripande i Sverige skulle en
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För gäller i första hand marknadsföringslagen. TV-annonsörerna
direktivet hindrar inte medlemsstatema tillämpa före-generellaatt

till skyddskrifter för konsumenter och minderåriga så länge ingreppet
medför återutsändningen fråninte andra medlemsstater hindras. Iatt

princip föreligger inget hinder tillämpa marknadsföringslagen,mot att
fall beträffande vilseledandei reklam, låterannonsörvart mot en som
reklam från medlemsstat, såsända länge detta inte medfören annan

återutsändningen hindras. domen skulle också kunna draAvatt man
slutsatsen ingripanden på grund satellitsändarmonsörernaatt mot av
TV-reklam i princip inte kommer i konflikt med artikel 30 eller 59

förutsättningunder bl.a. reglerna inte diskriminerar utländskaatt
företag.

8.6 F ranzén-málet

åklagaren Franzén prövade EG-domstolenmålet C-l89/95, ./. HarryI
förenligheten Systembolaget detaljhandelsmonopol medAB:sav
gemenskapsrätten. meddelades den 23 oktober 1997. Bak-Domen

följande.grunden till målet var
åtalad vid Landskrona tingsrätt för olovligFranzén stodHarry

Åklagarenförsäljning och olovligt innehav alkoholdrycker. hadeav
Franzén i sin butik i Röstånga uppsåtligenpåstått Harry utanatt

innehafttillstånd dels den april 1994 hade sålt 26 liter vin och hade7
syfte olovligen sälja dem, dels denfyra liter vin i uppenbart 1att

ijanuari hade sålt 20 flaskor lättvin och fem liter lättvin1995
tetraförpackning hade innehaft flaskor lättvin och literoch 12 en

i uppenbart säljalättvin i tetraförpackning syfte olovligen dem.att
hade åberopande det svenska detalj-Harry Franzén under attav

spritdrycker, vin och starköl stredhandelsmonopolet för försäljning av
sig skyldig till någotgemenskapsrätten förnekat han gjortattmot

brott.
farm förutsättning för kunnaLandskrona tingsrätt avgöraattatt en

Systembolagetmålet få klarhet i frågan huruvida AB:sattvar
Tingsrättendetaljhandelsmonopol förenligt med gemenskapsrätten.var

förhandsavgörandeställde därför EG-domstolen begärantill i omen
följande frågor.

Är Systembolaget förenligtlagstadgat monopol sådantett som
med artikel 30 i Romfördraget

Strider lagstadgat monopol sådant Systembolaget2. motett som
monopoletartikel så fallet, skall37 i Romfördraget och, ärom

eller anpassning möjligupphöra är en
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Systembolaget skulle stridamonopol sådantOm ett ansessom
någon anpassningsperiod eller skulleartikel 37, föreligger dåmot

ha skett den januari 1995bolaget ha upplösts eller anpassning 1per

dess funktionssättBestämmelserna monopolet ochom

dess funktionssätt skulle under-monopolet ochBestämmelserna om
konstateradeartikel i fördraget. Domstolensökas bakgrund 37mot av

skall avskaffasstatliga handelsmonopolartikel 37 inte kräveratt att
skall påutforrrming och funktionssättväl de till ettatt anpassasmen

anskaffnings- ochdiskriminering med avseendesådant ingensätt att
medborgare.föreligger mellan medlemsstaternassaluföringsvillkor

domstolen förena de kravartikel enligtSyftet med nämnda är att som
marknaden och dessföljer inrättandet denav gemensammaav

möjlighet för uppnå vissamedlemsstaternasfunktionssätt med attatt,
upprätthålla vissafolkhälsan,mål allmänintresse såsom skyddet avav

handelsmonopol.
produkturval.igenom SystembolagetsEG-domstolen gick därefter

på grund dessinledningsvis till bolagetDomstolen hänvisade att av
produkter utifrån dess kvalitet,skyldigt väljaavtal med ärstaten att

produkten, kundernasskadeverkningarsärskilda risker för av
fastoch etiska hänsyn och slogefterfrågan och andra affärsmässiga att

Därefterprodukternaskriterier oberoendedessa är ursprung.av
samtligaoffertförfrågningarna riktas tilldomstolen tillhänvisade att

och offerter-partihandelstillståndinnehavare tillverknings- eller attav
kriterier. detkvalitativa Närväljs affärsmässiga ochrentutna

menade domstolenkvantitativa grunderna för avlistninggällde de att
detmissgynna små producentervillkor visserligen kundedetta attmen

Domstolensvenska produkter.indirekt gynnadevarken direkt eller
produkt ifåsedan för möjligheternaredogjorde upptagenatt en

överklaga System-noterade slutligentestsortimentet och rätten att
Alkoholsortiments-produkturval till den oberoendebolagets beslut om

nämnden.
uppgifterna imed hänsyn tillSammanfattningsvis fann domstolen

föreföllurvalsmetoderdetaljhandelsmonopolets kriterier ochmålet att
missgynnadesådant slag devarken diskriminerande eller attav

produkter.importerade
skulle monopoletsdetDomstolen menade även attantasatt om

negativbrister hade dessa inteförsäljningsorganisation hade störreen
härrörde från övrigaalkoholdryckerinverkan på försäljningen somav

tillverkades i Sverige.sådana dryckermedlemsstater än som
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Domstolen gick sedan igenom hur marknadsföringen alko-av
holdrycker går till och påpekade inledningsvis begränsningenatt av
möjligheterna rikta marknadsföringen till allmänheten följdeatt attav
det förekom endast aktör marknaden för detaljhandel meden
alkoholdrycker. Marknadsföring till allmänheten menadevar,
domstolen, underkastad generell begränsning.

Domstolen noterade monopolets bestämmelser inte förbjödatt
aktörerna i och för sig marknadsföra sina produkter till monopoletatt
och menade det förhållande sådana åtgärder inte fick rikta sigatt att
direkt till de butiksansvariga tillgodosåg kravet på samtligaatt
produkter skulle behandlas lika i marknadsföringshänseende.

Domstolen hänvisade sedan i dettaäven avseende till System-
bolagets avtal med och noterade kravet på bolagets åtgärderstaten att
för marknadsföring och produktinformation skall opartiska ochvara
oberoende produkternas ursprungsland bolagets skall, medsamt attav
beaktande de begränsningar finns för marknadsföringav som av
alkoholdrycker, verka för produkter blir kända för kunderna.att nya
Domstolen redovisade i anslutning härtill hur Systembolagets
produktinformation gick till.

Sålunda slog domstolen fast artikel 37 inte utgjorde hinder föratt
sådana nationella bestämmelser statligt detaljhandelsmonopolettom
för alkoholdrycker och dess funktionssätt avsågs i begäransom om
förhandsavgörande.

Övriga bestämmelser i den nationella lagstiftningen påverkarsom
monopolets funktionssätt

EG-domstolen tolkade de frågor Landskrona tingsrätt ställt detsom
de också avsåg desätt nationella bestämmelser deatt ävensom, om

direktinte reglerade monopolets funktionssätt, ändå påverkade detta.
bestämmelsernaDe skulle enligt domstolen bedömas artikel 30.mot
Vad domstolen därvid prövade tillståndssystemet för partihand-var

lare och tillverkare. Detta utgjorde enligt domstolen hindersystern ett
för import alkoholdrycker från övriga medlemsstater attav genom
dessa drycker fördyrades bl.a. kostnader för mellanhänder,genom
kostnader i samband med betalning de skatter avgifterochav som
fordrades för tillstånd skulle beviljas eller hade samband medatt som
skyldigheten förfoga lagringsutrymmen på svenskt territorium.överatt
I detta hänseende skulle det enligt domstolen fastslås endast litetettatt
antal tillstånd 223 stycken i oktober 1996 hade beviljats.- —

sådanEn lagstiftning den nationella stod således i strid medsom
artikel 30.
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åberopande artikelunderrättfärdigasintekundeLagstiftningen av
förevarande fallisvenskadärvid denmenadeDomstolen36. statenatt

föreskrevs itillstándssystemdetsigvisathadeinte att somvare
lagringskapacitetrörandeavsåg villkorenvadsärskiltalkohollagen,

tillståndsha-skulle erläggasavgifterochskatterde höga avsamt som
syftetfolkhälsan ellerskyddasyftetproportion till attstod i attvarna,

handelnbegränsadeåtgärderuppnåsskulle kunnatinte somgenom
utsträckning.i mindregemenskapeninom

hinder förutgjordeoch 36artiklarna 30domstolenfannSåledes att
alkoholdryckerimporteravarigenombestämmelser rättennationella att

partihandelstillstând påellertillverknings-medaktörerförbehållenvar
lagstiftningen.svenskadeniföreskrevsvillkorsådana som

Franzén-måletSlutsatser8.6.1 av

beslutatregeringenharFranzén-domentillanpassning attSom en
000 kr.kr till 2från 25 000tillståndsprövningföravgifternasänka

1997:755SFSFörordningentillsynsavgifterna.sänktesSamtidigt
med den 23från ochtillämpas1997oktoberkraft den 28iträdde men

oktober.
varigenomlagstiftningeniändringarUtredningen har övervägaatt

riskerakanmarknadsföringsreglernaföljintetillståndshavare ersomen
marknadsföringsreglernamåndenalkohollagen. Ienligttillståndsitt

måstetillståndsprövningenredan vidbeaktasskallordningsådani en
Franzén-målet. DetiuttalandenEG-domstolensbeaktasocksånumera

läggerytterligaredettagällandenämlingen kunna görasskulle att
alko-distributörerochtillverkareutländskaförihinder vägen av

Sverige.sig ietableraholdrycker att
lättnader förekonomiskavissatilllettFranzén-domenEftersom

s.k. aktörernadeleda tillocksådomenkantillståndsprövningen att
påverkas.verksamhetSystembolagetskanfalletdet blirfler. Omblir

ansökningarflerochbetydligtökaoffertgivningamaSå kan t.ex. om
förpåfrestningarmedföraskulle kunnavilketin,testförsäljning ges

till följdfåkunnaskulle i sinDet attfunktionssätt.Systembolagets tur
behöversortimentspolitikochprodukturvalbolagetsreglerna sesom

over.
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9 Regler alkoholreklam i någraom

andra länder

9.1 Norge

l Norge gäller 1972 års lov kontroll med markedsføringom og
avtalevilkår markedsføringsloven. l den i lagen general-upptagna
klausulen föreskrivs följande. I naeringsvirksomhet må det ikke
foretas handling strider god forretningsskikkmot naerings-som
drivende imellom eller urimelig i forhold til forbrukere § första1er
stycket. Generalklausulen förbudssanktioneradär och överträdelser
kan också grunda skadeståndsansvar. Utöver generalklausulen
innehåller markedsføringsloven specialbestämmelser olikarörsom
områden 2-9 §§. Specialbestämmelserna straffsanktionerade.är
Markedsføringsloven gäller konsumentskyddäven oskäligamot
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Tillsyn reglernaöver utövas Forbrukerombudet FO,av som
den svenske KO, ochmotsvarar Markedsrådet, denytterst norskaav

motsvarigheten till Marknadsdomstolen. Markedsrådet handlägger
dock bara mål utifrån konsumentsynpunkt. Avgörandet kan överklagas
till domstol. Mål mellan näringsidkare eller mål utdömandeom av
straff i allmän domstol.avgörs

Alkoholreklamen regleras, förutom de generella bestämmelsernaav
i markedsføringsloven, i 1989 års alkohollov. Reklam för alkohol-
haltig dryck förbjudenär § 9-2. Sådana drycker får inte heller ingå
i reklam för andra eller tjänster. Med alkoholhaltig dryckvaror avses

dryck innehåller 2,50 volymprocentän alkohol § 1-3.en som mer
Reklamförbudet gäller alla former masskommunikation såsomav

reklam i tryckt skrift, film, ljusreklam, affischer, utställningar,
distribution trycksaker och utdelande Reklamför-av av Varuprover.
budet omfattar alla tänkbara medier, däribland Internet.

Den enda reklam tillåten pâ ellerär i anknytning till säljställensom
upplysningsskyltarär i litet format med "öl". Annonsert.ex. texten

för säljställen får innehålla endast uppgifter deras ochom nanm
öppettider vilken alkoholdryck kansamt erbjudas.typ Det ärav som
dock tillåtet med firmanamn och varumärken dryckesförpackningar,
emballage Vissa undantag från reklarnförbudet finns vidare förm.m.
marknadsföring mellan tillståndshavare.
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tillståndshavarna imellanöverenskommelservarkenfinnsDet
böralkoholdryckermarknadsföringenhuralkoholbranschen avom

FO.utfärdadeområdetpåriktlinjernågraellertill av
Alkoholin-tillmotsvarighetennorskadenRusmiddeldirektoratet -

reklamförbudet. Videfterlevnadenkontrollerarspektionen av-
aktörenaktuelladenRusmiddelsdirektoratetföreläggeröverträdelser

överträdelse kanupprepadVidreklamen.medupphöraomedelbartatt
reklamförbudmed ärBestämmelsenpolisanmälan.frågablidet om

harpartihandlare överträttOm10-1.straffsanktionerad §således en
förvillkorfastställaRusmiddelsdirektoratetreklamförbudet kan nya

tid.eller längreviss kortareförtillståndetåterkallaellerverksamheten
förreklamförbudmedförslag motbehandlasnärvarandeFör ett

varumärkeellervarukänneteckenunderlättprodukt soms.k. samma
alkohol.2,50 volymprocentinnehåller änför dryckbrukas mersom

tillåtenlättölsreklamkommerblirförslaget t.ex. varaOm antaget
varumärkeellervarukänneteckenharprodukten egetendast ettnär

ölsorter.starkareföranvändsintesom

Danmark9.2

lagensmarkedsføringlovårsi 1994Generalklausulen angerom
erhervsvirksomhedprivatigaelderLoventillämpningsområde: og

må i sådanhermed. Dersidestelleskanvirksomhed,offentlig som
godmodstriderhandlinger,foretagesikke mar-virksomhed som

norskai denmotsvarande sättPå§.lkedsføringsskik" som
medgeneralklausulen mötas ettöverträdelsekanlagstiftningen av

innehållerLagenskadeståndsansvar.medföraocksåochförbud
straffsanktione-delvis ärspecialbestämmelser,antalhärutöver somett

rade.
efter-lagenstillsyn överF0Forbrugerombudsmanden utövar

handläggsmarkedsføringslovensiggrundarmållevnad. De som
Köpenharrm.ihandelsrettenSø-huvudregel ogavsom

alkoholdryckerförreklamoch TVradio göraiförbjudetDet är att
förreklamalkohol. Förvolymprocent2,8innehåller änmersom

alkoholvolymprocent2,8mindreinnehåller änalkoholdrycker som
föreskrivs ivadmedöverensstämmerföreskrifter somgäller som

1996 års§§65-69TV-direktivetgemenskapsrättsligai detartikel 15
bekendtgørelse§12fjernsynsvirksomhed omsamtradio-lov ogom

och TV-prograrnRadio-tjernsyn.radioisponsoreringreklame ogog
huvudsakligajuridiskaellerfysiska varsfår inte personeravsponsras

2,8med ändryckersäljaellertillverkabestår i merverksamhet att



Regler alkoholreklam i några andra länder 125SOU 1998:8 om

volymprocent alkohol fjärde73§ stycket och 28 § i respektive
nämnda lagar.

Alkoholreklamen i övrigt regleras markedsføringslovensav
bestämmelser. Någon särskild lagreglering marknadsföringenav av
alkoholdrycker finns den nämnda för radio-utöver och TV-nyss
verksamheten således inte. harF0 emellertid efter överläggningar med
företrädare för alkoholbranschen utfärdat riktlinjer för alkohol-
reklarnen, "Retningslinier vedrørende markedsføring af øl, vin,
spiritus andre alkoholholdige drikkevarer, vilka gäller för alko-og
holdrycker innehåller minst 2,8 volymprocent alkohol. Riktlin-som
jerna, trädde i kraft den februari1 1991, uttryck för vad FOsom ger
och branschens företrädare uppfattar god marknadsföringssedsom
enligt § markedsføringsloven.1 Handlingar står i strid medsom
riktlinjerna kan därmed bedömas stå i strid med god marknads-
föringssed.

Enligt punkten 1 i riktlinjerna gäller grundregel för marknads-som
föring de aktuella alkoholdryckerna särskild uppmärksamhetattav
skall iakttas med hänsyn till såväl val reklammedel tillav som
reklamens innehåll, utformning och användning. Vidare får marknads-
föringen inte varken direkt eller indirekt utformas eller verka—— -
påträngande, provocerande eller särskilt övertalande isättannat

språk eller bildval. Vidare skall i enlighet med grundregelntext,
marknadsföringen i rimlig utsträckning innehålla klara faktiskaoch
upplysningar alkohol, konsumenterna underlag förett ettom som ger
förnuftigt och ansvarsfullt bruk alkoholdrycker.av

Riktlinjerna innehåller relativt omfattande reglering mark-en av
nadsföringen alkoholdrycker. Av riktlinjerna framgår bl.a.ävenav
följande. Annonsering för alkoholdrycker får inte iäga sport-rum
eller idrottstidskrifter och inte heller i publikationer särskilt riktarsom
sig till barn och ungdomar. Vidare det inte tillåtet påär att annonsera
tidningssidor och ungdomar. under år fårPersoner 30rör sportsom

skildras iinte marknadsföring för alkoholdrycker. Marknadsföringen
får inte utformas så den vänder sig särskilt till åldersgrupperatt unga
eller så den appellerar särskilt till dem. får vidare inte skildraDenatt

framstår idoler inomeller tjänstgör t.ex.personer som som som
hälsovården.

Handlingar står i strid markedsfø-med bestämmelserna isom
ringsloven, och därmed också sådana med riktlinjerna,står i stridsom
kan domstol förbjudas dom. förbud förenas medEtt kanav genom
vissa villkor, bl.a. åläggande beriktigande föreläggandeeller attom

framtiden lämna informationi viss 13 § första stycket. FO har
möjlighet utfärda tillfälliga förbud. Sådana förbud skall omedelbartatt
underställas domstolens prövning 21 §. straffbart överträdaDet är att
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Över-doin 22 §.meddelatspåbudförbud eller ettett genomsom
medföraocksåmarkedsføringsloven kanibestämmelsernaträdelse av

stycket.13 § andraskadeståndsskyldighet

Finland9.3

marknads-all slagstillämpligkonsumentskyddslagårs är1978
marknadsföringföreskrivs: "Vidgeneralklausulens.k.denföring. I

eller eljestgod sedstrider ärförfarande,användasfår icke motsom
deti Sverige§. Liksom är2 kap. 1konsumenternaotillbörligt mot

efterlevnad.lagensövervakarKonsumentombudsmannen som
iungefärockså sättMarknadsdomstolen fungerar somsamma

intemarknadsföringochkonkurrensOtillbörligSverige. avsersom
1978 års lagsärskild lag,iregleraskonsumentförhållanden omen

efter-granskarKOnäringsverksamhet.iförfarandeotillbörligt
stöd lagenförbud medMåldenna lag. rörlevnaden omavsomav

Mark-handläggsnäringsverksamhetförfarande iotillbörligt av
domstol.mål allmännadsdomstolen, övriga av

sig till konsumenter-riktaralkoholreklamregler förSärskilda som
mellanskillnadprincipiellfinnsalkohollag. Det1994 årsfinns i enna

2,8innehållerdrycker ändvs.alkoholdrycker, mersomsvaga
starkaalkohol, ochvolymprocent22mindrevolymprocent änmen

22innehåller ärdryckersådanadvs.alkoholdrycker, mersom
starkaförreklamindirektReklam ochalkohol.volymprocent

försäljningenfrämjandetförverksamhetalkoholdrycker och avannan
Reklam ochstycket.förstaförbjuden 33 §dryckerstarka ärav

dockalkoholdryckerstarka ärverksamhet försäljfrämjandeannan
ochdetaljhandels-serverings-,och påfackpublikationertillåten i

stycket.fjärde33 §alkoholdryckerförtillverkningsställen
dryckerochalkoholdryckerförindirekt reklamochReklam svaga

på konsumenter-alkoholvolymprocentinnehåller minst 1,2 samtsom
försäljningenfrämjandetförverksamhetinriktad avavannanna

säljfrämjandesådantsammankopplingalkoholdryckersådana samt av
produkt ellerförverksamhetsäljfrämjandeellermed reklam en annan

33 §punkterunder sjuräknasde fallförbjuden itjänst är uppsom
punkternaförstaunder deInskränkningarnastycket.andra sex

artikel 15 i detiTV-reklamförföreskrivsvadsammanfaller med som
hellerintereklamenpunktensjundeEnligt den ärTV-direktivet.s.k.

metoderanvändsdet i densed,med godstridden står itillåten omom
denellertanke konsumentenmedopassandeär annars geromsom

alkoholkonsumtion,alkohol,uppgiftervilseledandeeller omosanna
utformatsharpunktDennaegenskaper.andraellerverkningardess
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med konsumentskyddslagen förebild. l andra fall de sjuänsom
uppräknade reklamär och säljfrämjande verksamhet för svaga
alkoholdrycker tillåten, dock under förutsättning inte förbudetatt mot
indirekt reklam för starka alkoholdrycker enligt 33 § första och tredje
stycket överträds.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral Produkttillsynscen-
tralen har utfärdat anvisningar för reklam och verksamhet förannan
främjandet försäljningen alkoholdrycker enligt 33 § alkohollagenav av
nr 1/02/95. Anvisningarna tillämpligaär alla former reklamav
och försäljningsfrämjande. Avsikten med de detaljerade anvisningarna

skapaär allmänna verksamhetsprinciperatt för möjliggöraatt en
enhetlig tillsynspraxis i hela landet.

Produkttillsynscentralen tillsynutövar reklamreglernasöver
efterlevnad pi nationell nivå. I övrigt det länsstyrelsernaär stårsom
för tillsynen. Vid överträdelse utfärdar Produkttillsynscentralen eller
länsstyrelsen anvisningar för avhjälpande eller förbud fortsattmot
användning påtalade marknadsföringsâtgärder 48-50 §§. Beslutenav
gäller omedelbart kan talan dem de riktar sigmen av motsom
överprövas högsta förvaltningsdornstolen 51 §. Anvisningarna ochav
förbuden kan förenas med vite. Det förekommer dock enligt uppgift
från Produkttillsynscentralen relativt sällan i praktiken. Avhjälpande
på bekostnad kan också komma ifråga. Produkttillsynscentralenegen
har härutöver befogenhet återkalla tillstånd följdatt över-som av
trädelser reklamreglema.av

9.4 Frankrike

Alkoholdryck dryckerär innehåller 1,2 volymprocentänsom mer
alkohol. Detaljhandelsförsäljningen alkoholdrycker reglerasav av
lagen utskänkningsställen drycker och åtgärderom av motom
alkoholism. För få bedriva detaljhandel medatt alkoholdrycker krävs
licens. Antalet utskänkningsställen för alkoholdrycker för försäljning
till förtäring på stället kvoterat;är utskänkningsställe 450ett per
innevånare. Utskänkningsställen får inte förläggas i närheten t.ex.av
skolor eller sportanläggningar.

Marknadsföring alkoholdrycker tillåtenär starkt reglerad.av men
All slags reklam för drycker innehåller alkohol riktad till ärsom unga
förbjuden att skildra konsumerar alkohol, gratis ellerunga som
kostnadsbelagd utdelning föremål varje slag försedda medav av

på alkoholdryck, liksomnamnet alkoholreklam i riktad tillen press
ungdom.
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alkoholdryck-marknadsföraförtillåtnareklambärare är attDe som
uttryckligenintereklambärareuttömmande. Deuppräknas somer

mellan klradiobudskapreklambärare ärTillåtnaförbjudna.ärnämns
skyltar,ochaffischerformireklam07.00och22.00 samt av

skallalkoholförreklamAllbroschyrer.ellersmâaffischer vara
förskadligtalkohol ärhälsobudskap attmedförsedd angerett som

flasketiketter.intedockkrävsHälsobudskapethälsan.
verksamhet,tjänst,förreklamindirektellerdirekt ettAll organ, en

särskilda kärme-använderreklamliksomföremålellerprodukt som
TV-reklamförbjuden.alkoholdryck ärtilltankarnaförtecken ensom

må,slag detvadevenemang","Stödjandetillåten. vara avinte avär
ellerframställning, importområdealkoholenstillknutnaföretag

formstödjande"Medförbjudet.distribution avär enavses
och ökaprodukterframhävatillsyftarmarknadsföring attsom

bäraredärför intekandem. Evenemangförsäljningen avvaraav
alkohol.förreklam

tillåten.däremotalkoholomrâdettill ärknutnaföretagSponsring av
iförekommafinnabeteckningellerföretagetsendastDock får nanm

från demskildapresentationer ärgrafiskaochfärgställningar somsom
alkoholdrycker.förreklamföranvänds

sanktionerad.straffrättsligtRegleringen är
till EG-anmältsharalkoholreklamlagstiftningenfranska motDen

Anheuser-Busch. Företaget ärbryggeriföretaget enkommissionen av
Frankrike.ihållsfotboll 1998,iVMhuvudsponsorersju somavav

företagethindrarreklamreglernafranskadehävdarAnheuser-Busch att
turneringen.undervarumärkensinaatt exponera

England9.5

berördainomriktlinjergenerelltreglerasMarknadsföringen genom
egenåtgärder.näringslivetsprimärtupprätthållsochbranscher genom

utfommingochinnehålldesstillåtenprincipiAlkoholreklam är men
beslutasockså utom-restriktionerför vissaföremål genomär som

överenskommelser.rättsliga
marknadsföringförsjälvreglerande engagerarsystemetDet

media,reklambyrâer,frånförsäljare, representantersamtannonsörer,
ofCommitteetheiarbetetGenomaffärsorganisationer.ochhandels-

marknadsföring,allförriktlinjerutarbetasCAPPracticeAdvertising
RiktlinjernaPromotion.SalesandAdvertisingofCodesBritishthe

broschyrer,ochtidningarbl.a.imarknadsföringpåtillämpas
Däremotvideofilmer.biograf- ochihögtalareaffischer, samtgenom

sinbegärantillkännagerCAPTV-reklam.tillämpligaintedeär
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bedömning marknadsföringsåtgärds förenlighet med regelsyste-av en
råd utformningenoch kan också framställning. Imet ge av enom

branscher finns det kompletterande regelverk.många
The Advertising Standards Authority ASA etablerades år 1962 för
granska det självreglerande ASA:s huvuduppgift ärsystemet. attatt

främja och till marknadsföringen håller hög standard, utredaattse en
anmälningar bevaka marknaden. Om ASAsamt att attanser en
marknadsföringsåtgärd strider riktlinjerna detmot uppmanas ansvaran-

ändra eller dra tillbaka reklamen. exempel påde företaget Somattatt
tjänar till motverka överträdelser regelsystemetsanktioner attsom av

publiceringsutrymme, handels- ellermediers lärrmasvägrannärrms att
stimulansât-ekonomiska sanktioner olika organisationer, förlust avav

offent-eller ekonomiska stöd negativ publicitetgärder samt genom
i Monthly skrift distribueras tillliggörandet ASA:s Report. Denna

bibliotek, regeringskansliet, enskilda politiker, konsumen-media,
allmänheten. sista kantorganisationer och till Som ASAutvägen

förbjuder marknadsföringsåtgärd.begära domstolatt en
Promotion innehållerBritish Codes of Advertising and SalesThe

marknadsföring alkoholdrycker, övervakasspecifika regler för av som
med alkoholdryckerVid tillämpning reglernaASA. avsesavav

innehåller 1,2 volymprocent alkohol. Av reglernadrycker änmersom
framgår bl.a. följande.

får framställas socialt och törstsläck-Alkoholkonsumtion som som
utformas ifår humoristisk måste alltidande. Reklamen menvara

avsikter och med känsla socialtenlighet med riktlinjernas ansvarsta-av
inte konsumtion ellerfår överdrivengande. Alkoholreklam uppmuntra

regelbunden konsumtion alkohol i ensamhet.rekommendera aven
år. Härvid skallfår rikta sig till dem under 18Reklam inte ärsom

presentationssätt, innehåll och sammanhang.media,beaktas val av
medier målgrupp tillbör inte förekomma iAlkoholreklam änmervars

bild får18 år. Människor ifjärdedel är änär yngrepersoner somen
de intedet inte uppenbart25 årinte ärän attut omse som yngre

alkohol.konsumerar
fåralkoholstyrkan, deninnehålla upplysningReklamen får menom

konsumentdominerande i reklamen. Attaldrig bli det temat en
dennesutslagvisst varumärke fårföredrar ettpresenterasett avsom

goda smak.
lagstadgatTelevision Commission ITCThe Independent är ett

sändskommersiella televisionenreglerar denbl.a. somsomorgan,
ochsatellit- och kabelkanaler,Storbritannien, inklusivefrån som

utarbetat Thesådana sändningar. ITC hartillstånd tillbeslutar om
tillsynPractice, ochof Advertising Standards and överCode utövar

Dryckergäller för TV-reklarn.efterlevnad. Riktlinjernadess som
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innehåller 1,2 volymprocentän alkohol betraktas i riktlinjernamer
alkoholdrycker. Reglerna innehåller bl.a. följande.som

Reklamen för alkoholdrycker får inte riktas till dem underärsom
18 år. Därvid gäller bl.a. reklamen inte får skildra någonatt person-
lighet kan appellera särskilt till ungdomar. Den får skildra endastsom
sådana har fyllt år.25samt utsom ser som

Reklamen får innehålla påstående det kan uppfriskandeatt attvara
dricka alkohol efter fysiska ansträngningar inte alkoholkon-attmen
sumtion förbättrar sådana ansträngningar. Det inte tillåtetär att
framställa viss alkoholdryck i positiv dager på grund dessen mer av
högre alkoholhalt eller berusningseffekt och inte heller fokuseraatt
överdrivet på alkoholstyrkan. Vad föreskrivs i artikel 15 i detsom
TV-direktivet för alkoholreklam har inarbetats i riktlinjerna.

En majoritet TV-reklamen har innan den sänds granskats theav av
Broadcast Advertising Clearance Centre BACC. Vid tveksamhet om
reklamens förenlighet med riktlinjerna rekommenderar BACC
programföretaget söka vägledning hos ITC. På grund dennaatt av
förhandskontroll den övervägande delen TV-reklamenattanses av som
sänds följer gällande regler.

Om TV-reklam inte följer reglerna kan ITC bl.a. beslutaen att
reklamen inte får sändas längre.

I juni 1995 BACC tillstånd till sändandetgav av en annons som
avsåg marknadsföring spritdryck. Därmed upphävdes 40-årigtettav
förbud TV-reklam för spritdrycker. Förbudet vilademot ursprungligen
på gent1emanna-avtal alkoholproducenternaett slöt på 50-taletsom

hade tagits in i de privata TV-bolagens reklamregler.men senare egna

9.5.1 Särskilda för reklam på TV3normer

TV3 har utarbetat riktlinjer för den reklam sändsegna som av
programföretaget. återfinnsDessa i vad kallas ScanSat Broad-som
casting Limiteds Allmänna för reklam. Av denormer normer som
började gälla den 1 september 1990 framgår bl.a. följande.

All reklam i ScanSats sändningar skall laglig, anständig, ärlig,vara
sanningsenlig och strida god smak eller ägnad väckamot attvara

bland allmänheten.anstöt Reklamen skall i alla avseenden över-
medensstämma lagstiftningen i mottagarlånderna, vilket krav det

åligger uppfylla. Reklamannonsören för tobak eller alkoholatt är
överhuvudtaget inte tillåten. Bedömningen vad utgörav som en
alkoholhaltig dryck baseras på de tillämpliga regler gäller isom
respektive mottagarland.
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alkoholdryckermarknadsförs10 Hur

marknadsföringenbeskrivningEn10.1 av

analyserabeskriva ochdirektiven skall utredningen kartlägga,Enligt
marknadsföringen alkoholdrycker. Förgällerutvecklingen detnär av

delsuppdrog utredningeni denna delfullgöra uppdragetatt
marknadsundersök-SCB genomföraStatistiska centralbyrån att en

alkoholreklam,deras iakttagelserning bland konsumenterna avom
marknadsun-genomföraSIFO/IMU-Testologen SIFOdels att en

marknadsföringsâtgärdervilkatillståndshavaredersökning bland om
undersökningarna ingickbådade använder sig Ioch affärsmetoder av.

tillträde tillSverigesföre respektive efterjämföra förhållandenaatt
återfinnsgenomförda marknadsundersökningamafrånResultat deEU.

ochbetänkandet bilaga 6sist i som

undersökningSCB:sResultatet10.1.1 av

omnibus-under-s.k.ingick i SCB:stillFrågorna konsumenterna
månadfebruari tillgenomfördes under tidensökning 97:1, marssom

postenkät.skedde meddatainsamlingenhuvudsakliga1997. Den
riket. Den18-74 år i helai åldernomfattade 200Urvalet 1 personer

uppgick till 79vägda procent.svarsprocenten
två:följandefrågor ställdesDe varsom

åretdetalkoholdrycker underreklam förhar DuVar senastesett
starkölalkoläsk,s.k.spritdryck, vin ävenalkoholdryckerMed avses

lättöl.och folköl, men

På pubar och restauranger——
vid TV-och ävenfotbollsplanerVid Lex. evenemangarenor-

sändning
reklaminslag på TVI-—

produktplacerings.k.filmer ochI TV-program——
utländska tidningarI—-
svenska tidningarI—-

tåg, bussar och flygPâ—
direktreklamI-
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På ställeannat-
inte någonHar reklam under det åretsett senaste-

Tycker Du reklamen för alkoholdrycker har ökat eller minskatatt
under de årensenaste tre

Ökat mycket-
Ökat något-
Varken ökat eller minskat-
Minskat något-
Minskat mycket——

uppfattningIngen———

Efter uppräkning antalet till populationsnivâ redovisas bl.a. följandeav
svarsprocent.

Reklam säljställe har i utsträckning; reklam pubarstörstsetts
och 63 Alkoholreklam i filmer och TV-restauranger procent.av

har 48 Reklam i utländska tidningar, på tåg,setts procent.program av
bussar och flyg i reklaminslag på TV har 39, 38samt setts av
respektive 36 Reklam vid och i tidningarsvenska harprocent. arenor

respektive30 25 Slutligen har 16 respektive 10setts procent.av
reklam på "annat ställe" och i direktreklarn. 12procent sett procent

inte någonhar reklam under det âret.sett senaste
genomgående så åldernDet de i 18 till 34 är lagt märkeär tillatt

reklam med litet undantag för reklam i svenska tidningar.mest ett
åldersgruppen till årI 18 34 har 86 reklam på säljställen.procent sett

63 har någon gång under det året filmerreklam iprocent senaste sett
och TV-program, och hälften dem i denna åldersgrupp hade settca av
reklam i utländska tidningar och i reklaminslag TV 49 ochprocent
47 En förklaring till dessa siffror iprocent. bör ligga männi-unga
skors fritids- och medievanor. Det i första hand de gårär unga som
på pubar och andra serveringsställen, och det också intresseär ett stort
bland dem film.att se

fimsDet vissa skillnader mellan kvinnors iakttagelseroch mäns av
alkoholreklam. Männen tycks lägga märke till reklam i utsträck-större
ning kvinnor. Män reklam säljställen kvinnorän änt.ex.ser mer

69 jämfört med 58 vidgör procent 37procent procentarenor
jämfört med 24 procent och i utländska tidningar jämfört51 procent
med 30 Möjligenprocent. kan också dessa skillnader förklaras med
kvinnors och olika fritidsvanor och intressen.mäns

30 tycker reklamen har ökat i omfattning under deprocent att tre
aren 8 den hade ökat mycket, 22 densenaste procent att attprocent

hade ökat något. 12 tycker reklamens omfattning harprocent att
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denminskat något, 4den hademinskat 8 procent attprocent att
ellervarken har ökatreklamenmycket. 24minskat attprocent menar

siffror kandessauppfattning. Avhar ingenminskat och 34 procent
alkohol-intemajoriteten konsumenternadra slutsatsen settatt avman
medlemSverige blivitsedanutsträckningeller ioftarereklam större
alkohol-innebäraskulle kunnaföre medlemskapet. Dettai EU attän

delvisföljd denomfattning tillsärskilt iökatintereklamen av
marknaden.avreglerade

undersökningSIFO:sResultatet10.1.2 av

tillverknings-innehavaretill samtligavände sigUndersökningen av
innehavareurval 1 600partihandelstillstånd tilloch samt ett avav

den 13tidengenomfördes underDatainsamlingenserveringstillstånd.
målgrupprespektiveförSvarsfrekvensenjuni 1997.till den 23maj

alltså mycketSvarsfrekvensenrespektive 38 äruppgick till 45 procent.
handeln meddominerartillståndshavare35Bland delåg. somca

60högre,visserligen Svarsfrekvensenalkoholdrycker procentär av
tillförlitlig-höjavilket skulle kunnaenkäten,har besvaratdessa anses

låg.fortfarandedockSvarsfrekvensendenna del.resultatet i ärheten i
försiktighet.tolkas medmåste därförresultatUndersökningens stor

huvudsakligt intressehar följanderesultatundersökningensAv av
framkommit.

marknadsföringsåt-flestserveringstillståndInnehavare mottarav
sig innehavareDärefter riktarstarköl.främstgärder avavsersom

marknads-sinSystembolaget itillverkningstillstånd tillochparti-
vanligenoch skerfrämst vinmarknadsföringföring. Denna avser

desigutsträckning riktarrelativt litenpromotion. Ireklam ochgenom
direkt till konsumen-marknadsföringtillståndshavarnasnämndanyss

så liteniförekommeralkoläskfolköl ochMarknadsföringenterna. av
inte kandetaljinfonnationSIFO bedömtutsträckning att ansesatt

intressant.
EU-få redaundersökningensyftena medEtt att omvarav

alkoholdrycker. Camarknadsföringenpåverkatmedlernskapet har av
partihandelstillståndtillverknings- ochinnehavarnatredjedel avaven

självaserveringstillståndinnehavarna40och procent anseravavca
förändrats. Avmån hari någonmarknadsföringen åtminstoneatt

marknadsföringsalctiviteternaframgårresultatundersökningens att
blivits.k. aktörernadeförklaras bero påökat.överlag har Detta att

Även innehavar-fler produkter.omfattarsortimentenfler samt att om
vinprov-ochförsäljningpersonligserveringstillstånd ofta angettavna
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ning inslag i marknadsföringen framträder dock under-som nya av
sökningens resultat inte något förändrat i marknadsföringen.mönster

utredningens direktiv beskrivs marknaden för handelnI med
alkoholdrycker. Bland försäljningsmetoderosunda ochsägsannat att
marknadsbearbetningar ha tilltagit och ökat antalrapporteras att ett
aktiviteter för påverka konsumenter Vidare uttalas detägeratt rum.

tillverkare och partihandlare ibland pristävlingar,använder långaatt
krediter kvantitetsrabatter, marknadsföringsbidrag och finansielltsamt
stöd olika slag till sägsrestauranger t.ex.av som genom ensam-

förbinda sig köpa ellerrättsavtal andra alkoholdrycker frånatt en
enda leverantör. SIFO:s undersökning visar dessa marknadsförings-att

visserligen förekommer de relativtåtgärder ovanliga.ärattmen
förKvantitetsrabatter starköl dock betydligt vanligare. Under-är
belägg för de nämnda marknadsföringsåt-sökningen inte attger nu

åtgärdernagärderna har ökat och inte heller koppladenämnvärt äratt
till exempelvis ensamrättsavtal.

10.1.3 exempel på s.k. marknadsmixEtt en

sinaUtredningen har vid studiebesök och i övrigt under arbetets gång
vid marknadsföringenerfarit tillverkare och distributöreratt av

följer kallas marknadsmix.alkoholdrycker ibland vad Vidsom en
flera eller samtliga delansering produkt kan således nedanavav en

På reglerad marknad, denangivna reklamvägarna användas. en som
marknadsmix följandesvenska, kan sätt.uten se

andra promotions förSales promotions; provningar och restaurang--
m.fl.anställda

tillåtna tidskrifterAnnonsering; i fackpress och serveringsställen—
också foldrarNöjesguiden. Hit kan räknas vykort och somsom

distribueras på serveringsställen. Fackpressen används framförallt
förväntasvid nylanseringar eftersom marknadsföring i denna ge

form i tidningar läsess.k. spin off effekt i redaktionell textav som
konsumenterna.av

och fester.Eventmarketing; dvs. olika jippon-

information företagweb-sidor kan innehålla både ochInternet; om—
produktinfonnation.
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Systembolagets inköpare. Hit räknasDirektreklam; till kunder och-
informationtill sökerockså direktreklam konsumenter t.ex.som

s.k. kupongsvar.genom

Produktplacering.-

Mässor.-

mycket eftersträvansvärtdetuppgift från partihandlareEnligt ansesen
ellervinjoumalist i TV-programrekommenderatvinfå ettatt ett av en

Informationen förväntas hatidning.redaktionell ii text enenen
händer redaktioner faxar resultatetgenomslagskraft. Det att avenorm

denför förbereda demSystembolagets butikervinprovningar till att
efterfrågan.väntade

försäljningskanal.inte oviktigTax-free-marknaden som enanses
promotions, sänka priserna,särskildatillståndshavamakanDär göra

inte ovanligtkombinationserbjudanden Detlämna är attetc. en ny
år föreåtta månader tilltax-free-marknadenprodukt lanseras ettca

finns de i branschenlanseringen. Detinhemskaden tror att tax-som
efter år 1999finnas kvarfree-marknaden kommer ävenatt som

med särskildoch dyra produkterexklusivaförsäljningsställe för
på de inhemska marknaderna.finnsoch inteinriktning som

svenska lanseringenbeskrivning denförbilaga 8Se avaven
Hooch.

Slutsatser10. 1

sådanahandlar meddeavreglerades harmarknadenSedan som
finnsprodukterantalfrån till 250. Detökatdrycker som nuen ca

alltså finns anledningdetochtillgängliga för konsumenterna attsom
blivit betydligt fler. Dettatidhar underinformationföra ut sammaom

självklartsortiment. Detminst på Systembolagets ärmärks inte att
detmarknadsföringen. Attpåverkatomständigheter hardessa av

marknadsföringsât-mängdenbekräftatsundersökning harSIFO:s att
förvånande.ökat därför integärder har är

framkommitemellertidundersökning har mönstretSIFO:sAv att
förändratsinte haralkoholdrycker skermarknadsföringenför hur av

uttalandena iinte hellerundersökningen harEU-tillträdet. Avsedan
försäljningsmetoderosundameddet blivit vanligaredirektiven attom

marknadsföringsâtgärdersådanamarknadsbearbetningar elleroch att
bekräftats.ensarnrättsavtalexempelviskopplade tillregelmässigt är
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dettaI sammanhang skall också anmärkas ärendena hosatt
Konsumentverket påstådda överträdelser alkoholreklam-om av
regleringen inte har ökat anmärkningsvärt under den aktuella perioden.
Under de fem åren har Konsumentverket handlagt i genomsnittsenaste

60 ärenden alkoholreklam år med 74 ärenden årtoppca om per en
1995. finnsDet inte någon utredning överträdelserna har blivitattom
fler sedan den januari 1995.1

verkar självklartDet inte den ökade mängden marknadsförings-att
åtgärder har nått konsumenterna. SCB:s undersökning nämligenger
vid handen majoriteten konsumenterna inte alkoholreklamatt settav
oftare eller i utsträckning sedan Sverige medlemblev i EU.större

Sammanfattningsvis utredningen sålunda klarlagt mängdenattanser
marknadsföringsåtgärder, skäl har har ökat. Detnämnts,av som nyss
har emellertid inte utredningens undersökningar kunnat visasgenom

den ändrade regleringen marknaden för alkoholdrycker till följdatt av
EU-medlemskapet har påverkat utvecklingen i någonav annan

märkbar riktning. Utredningens bedömning marknadsföringenär att
alkoholdrycker efter EU-tillträdet inte i nämnvärd grad har kommitav
utvecklas i strid gällande regler rörande sådan marknadsföringatt mot

eller tillsynen försvåratsdessa regler eller omöjliggjorts.att av

marknadsföringen10.2 Närmare lättölom av

Lättöl inte alkoholdryck hör hemma bland de s.k. lätt-är utanen
dryckerna, fria från alkohol eller innehållerantingen högstärsom

volymprocent Alkohol-2,25 alkohol 1 kap. 7 § alkohollagen.
reklarnlagen för marknadsföringengäller inte lättöl. Däremot måsteav
naturligtvis lättölsreklamen uppfylla de krav följer marknads-som av
föringslagen. bryggeriföretag medlemmar iFör de Svenskaärsom
Bryggareföreningen gäller dessutom reklamen skall utformas iatt

samrådenlighet med de riktlinjer föreningen beslutat i medsom
Konsumentverket/KO.

Enligt återkommande kritik lättölsreklamen dennaärmoten
egentligen förtäckt starkölsreklam. Frågan har diskuterats i tidningen

år Enligt tidningen tillfrågadesResumé se 46 1995. 1 150nr
statistiskt utvalda TV-tittare vilken ölklass de tänkte på de sågnär

% % % folköl,ölreklam. 42 svarade lättöl, 22 mellan- och starköl, 17
% %svarade "inte någon öl" och 6 hade ingen uppfattning. Enligt11

Resumé tillfrågades också 275 statistiskt utvalda TV-tittare1 om
vilken %ölklass de blev de ölreklam. 33 svaradenär settsugna

% %stark- och mellanöl, 28 % ingen alls", lättöl, 15 folköl och15
% uppfattning.6 hade ingen
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i denvederhäftigheteninte uttala sigUtredningen kan genom-om
kriterier gälldeinte vilkaframgårundersökningen. Detförda t.ex. som

svarade. Om dettillfrågademånga deeller hurför urvalet somav
påde tillfrågade tittat"ölreklamlättölsreklarnendast är angessom

lättöls-för påståendetvisst stöddockUndersökningeninte. attger
till starkare öl.associationerreklarn ger

bryggerier normalt inteockså påståendenfinnsDet att somom
kallasmängd drycken,mindretillverkarsäljer lättöl, somaven

produkter.reklam för sinaför kunna"försvarsbrygd", göraatt
Alkoholinspek-utredningen till.intedetta kännerHuruvida är sant

lättöl måstemängdförfrågningar hurdock fåtthartionen stor somom
reklam för sådantskallför tillverkaren göraproduceras äga rätt attatt

öl.
ibetydande beloppbryggeriernainvesteradeår 1996Under

kr, SpendrupsPripps 65 miljonerSålunda investeradelättölsreklamen.
överväldigande del26 miljoner kr. Enoch Falconmiljoner kr29 av

medan81på reklam i TV,bryggerierna lagtkostnaderna har procent,
kvälls-ireklamfilm biografer, 7resterande har lagts procent,
Upp-på utomhusreklam, 5,2och5,5 procent.procent,pressen,

Även14/97.tidningen Resumé,frånhämtadegifterna är omnr
bryggeriernasomfattningenhaft tillgång tillinte harutredningen av

redovisade investeringarnaframstår dereklarnbudgetar,totala somnu
betydande.

ilättölsreklamenBryggareföreningen har förklaratSvenska att
kännedomenreklamen ökarvarumärkesfråga;första hand är omen

bryggerierna koncentrerarvarumärke. Attgood-will-värdetoch ettav
förkommersiellasamband medlättölsreklam harsig på att annonser

inte tillåtna.starköl är
marknadsföringensambandet mellanutredningens meningEnligt är

varumärkenakonstateraskanoch starköl uppenbar. Detlättöl attav
starkare öl.ochutformade för lättölsnarliktidentiskt ellerofta är

förreklamlättölsreklamendetta fungerargrundRedan somav
starkare öl.

reklamkam-genomfördi nyligenfår direkt stödslutsatsDenna en
pris1997 förstafick höstenKampanjenNorrlands Guld lättöl.panj för

reklarntävlingIOO-wattaren,i den s.k.konsumentklasseni somen
TävlingenAnnonsörföreningen.Industri ochanordnas Dagensav

resultat.till förreklamkampanj ledervid vadviktlägger stor en
försäljningentillmånad 1997 lettfebruariKampanjen hade under att

BlåPrippskonkurrentenpasseradeNorrlands Guld Exportstarköletav
GuldNorrlandsförsäljningenmånad årjuliExport. I avvarsamma

iuppgifterEnligtPripps Blå Export.38Export änstörreprocent
underlagendastskickat inhade SpendrupsResumé 49/97nrpressen
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försäljningen starkölet Norrlands Guld Export på System-om av
bolaget.

Särskilt10.3 alkoläskom

Inledning10.3. 1

påUnder år 1996 introducerades nyhet den svenska alkohol-en
alkoläsken. Drycken blev försäljnings-marknaden, den s.k. snart en

Under drygt månader 1996 såldes 2 miljoner litersuccé. tre ca
detaljhandel.alkoläsk enbart i Systembolagets

bådeAlkoläsken liknar vanliga läskedrycker i smak och utform-
Eftersom alkoholstyrkan, traditionell starköl,ning. motsvararsom en

eller frukt- eller bärsmak den lättdrucken fördöljs sötma ansesav av
inte sig vid eller ogillar alkoholsmak. hardem Detärmu vantsom

befarats alkoläsken i sig ungdomsdryck. Dessdärför utgöratt en
har bekräftats i två undersökningar.popularitet bland ungdomar

tidig alkoholdebut och konsum-finns samband mellanDet ett
tionsvanor alkoholdrycker i ålder. En uttalad ambition förav vuxen

alkoholdebutensvenska alkoholpolitiken därför skall ske såden är att
möjligt och uppväxtmiljöerna skall fria från alkohol.sent attsom vara

motverkas försäljnings-finns farhågor dessa ambitionerDet att avom
succén med alkoläsken.

alkoläsk10.3.2 Vad är

vanliga läskedryckerna både ialkoläsken lik deSom ärnämnts ovan
utfomming. inte ovanligt förpackningen harsmak och Det är att getts

har ofta inslag tecknadeeller "häftiga" färger. Utformningenklara av
sällan fantasifull. på defigurer eller liknande och inte Namnenär

regelmässigt ungdomliga eller slagkraftigaskilda produkterna är ett
ungdomlig jargong. Utformningensådant de kan isätt att passa en av

kan appellera till ungdomar.varumärkena sådan denär att antas
framträder sällan tydligt döljs ellerAlkoholsmaken sötmautan av av

vin druvorbärsmak. i drycken kanfrukt- eller Basen vara som
vinbär och hallon ellerråvara, fruktvin jäst saft citron,t.ex.av

eller sprit.därav, cider äpple eller päron, Denkoncentratett
ochblandas med bl.a. sockerlag,framtagna basen aromämnen

kolsyra. Benämningen, alkoläsk,Därefter tillsätts oftastcitronsyra.
alcopops.torde översättning från engelskansvara en
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Det finns alltså ingen definition alkoläsk varken i skattelag-av
stiftningen eller i alkohollagen. Därför har alkoläsken vid tillämp-
ningen olika lagar fått tolkas in i befintliga definitioner.av

Enligt § förstal stycket lagen 1994:1564 alkoholskatt skallom
alkoholskatt betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklass-
produkter för etylalkohol tillverkas här i landet, förs insamt som som
eller från EU-land eller importeras från tredjetas emot ett annat som
land.

Klassificeringen alkoholhaltiga drycker sker enligt s.k. KN-av
dvs. Kombinerade nomenklauturen KN, grundas pånummer, som

gemenskapsrättsliga förordningar. flesta blanddryckernaDe klassifice-
inom Europeiska gemenskapen andra jästa drycker vinänras som

och öl" under det så kallade KN-numret 2206.
Skatt i dessa fall liter för drycker med alkoholhalttas ut per en

2,25 inte 4,5 volymprocentöver medöver 9,20 kr och förmen
drycker med alkoholhalt inte4,5 volymprocentöver 7överen men
med 13,60 kr § andra stycket.4 Om drycken innehåller alkohol-en
halt högst 2,25 volymprocent ingen skatt 4 tredje§tas utom
stycket.

Alkoläsk kan emellertid också klassificeras vin. Skatt skallsom
betalas för vin hänförs till KN-nummer 2204 och 2205som om
alkoholhalten uppkommit enbart jäsning och alkoholhaltengenom
överstiger 1,2 volymprocent uppgår till högst 15 volymprocent,men
eller alkoholhalten överstiger 15 volymprocent uppgår till högstmen

Ävenvolymprocent vinet18 och producerats tillsatser 3 §. förutan
dessa drycker skatten liter, för drycker med alkoholhalttas ut per en

2,25 inte 4,5 volymprocent med kröver över 9,20 och förmen
drycker med alkoholhalt 4,5 inte volymprocentöver 7överen men
med 13,60 kr.

Alkoholinspektionen vid tillståndsgivningen fasta på vilken formtar
alkohol basen i dryck. Om blanddryckutgör innehållerav som en en

vin betraktas den vin, den innehåller öl betraktas den ölsom om som
och den innehåller cider betraktas den cider vin. denOmom som
innehåller alkohol överstigande 2,25 volymprocent betraktas denannan

spritdryck. Den innehar parti- eller serveringstillståndettsom som
omfattar endast starköl och vin får inte handla med ellert.ex.som

blanddrycker Alkoholinspektionen bedömtsservera som av vara
spritdryck.

Systembolaget definierar alkolåskAB blandningsom en av
alkoholhaltig dryck med socker, kolsyra där basenaromämnen, m.m.
kan bestå vin druvor, fruktvinav jäst fruktsaft, cider, öl/starkölav
eller sprit. SystembolagetsI prislista och i information frånannan
bolaget betecknas alkoläsker blanddrycker. Hit dryckerhör allasom
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också s.k.dvs.alkoholdryck ochblandningbestår annat,avenavsom
long-drinks.

i skattesam-åtminstoneförEUinompåbörjatsharArbete att
också alkoläskenkandet arbetetalkoläsken. Iklassificeramanhang
använder utred-följandedetdefinieras. Iprodukt komma attsom

drycksådanalkoläsk oavsettbeteckningenningen som,en
karaktäristiskainnehåller dealkohol,ochframställningssätt typ av

underbeskrivitsharimageungdomligahar dendrag ovansamt som
volympro-på minst 2,25alkoholhaltinnehålleroch10.3.2. ensom

cent.

SverigeialkoläskMarknaden för10.3.3

för alkoläs-Grunden1996.under årSverigeilanseradesAlkoläsken
andraochviaförsäljningenladesmarknad restaurangerkens genom

ininteville däremotSystembolagetserveringstillstånd. tamedställen
förförelåg riskerframhöll detochsortimentalkoläsken i sitt att

förenade medoch barn attbland ungdomarskadeverkningar varsom
smakförebild iläskedryckerhadeproduktmarknadsföra somsomen

Alkoholsortimentsnänmdensbl.a.avsnitt 17.2utformning seoch om
Åbro ansökanBryggeriers över-3-96; ABi ärende Abeslut om

produkten TwoavvisabeslutSystembolaget AB:s attprövning av
i System-inblanddryckerna komförstasortiment. DesittfrånDogs

Alkoholsortiments-1996 sedanaugustiibeställningssortimentbolagets
inteinställningSystembolagetsfunnitöverprövningefternämnden att

fördes vissajanuari 1997iFörstgemenskapsrätten.medförenligvar
sortimentet.ordinariedetin ialkoläsker

alkoläskenjustundersökt hursärskiltinteharUtredningen
följande.inhämtatgångarbetetsunderharmarknadsförs men

ochförsäljningframför alltintroduceradesAlkoläsken genom
blevProduktenfestivaler.olikaochpåmarknadsföring restauranger

tillockså bidrogmedia, vilketdebatterad i attochomskrivenrelativt
särskiltSeden.till intresset prövaochden attkännedomenöka om

Hooch i bilagaalkoläskenlanseringensvenskaden avom
marknadsföringärendennågra prövathar iKonsumentverket av

i Expressenanmälangällde96/K227lärendealkoläsk. I annonsennr
COOCHYHOOCHYrubrikenhade1996. Iaugusti somanonsen,

WickedtotallyhoochedGetuppmaningenfanns atAFTERNOONS,
citron,i formansiktemedillustreradesAnnonsen ettprices". enav

Vidare fannsalkoläsk.förkännetecknetlik enytterst envarsom
såvälåberopandeunderfannKonsumentverketangiven. avrestaurang

stredmarknadsföringenannonsförbudetsommåttfullhetskravet att
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gällande regler för alkoholreklarn. ärendeI 97/K2137 prövademot nr
Konsumentverket initiativ reklam på säljställe för alkoläsk;eget en
pizzerian/puben klädd" med reklam för Hooch bl.a. med Onevar

and hoochedyou’re slogan.taste som

10.3.4 Undersökningar alkoläskom

Testhuset Marknad Opinion AB TEMO har Systembolagets upp-
utförtdrag undersökning ungdomars konsumtion och inställ-en av av

ning till alkoläsk. Undersökningen ingick del System-som en av
bolagets ungdornsundersökning under oktober och november månad
1996. Frågorna ställdes till 426 ungdomar ålderni till15 24 år. Enligt
TEMO har resultaten så de kön och åldervägts enligtatt representerar
befolkningsstrukturen för aktuella åldersgrupper. Av undersökningen
framkom bl.a. följande.

Två tredjedelar alla ungdomar i den aktuella åldersgruppen hadeav
druckit alkoläsk någon gång. Fördelat på flickor och pojkar uppgick
andelen druckit alkoläsk till 69 respektive 59 Fördelatprocent.som
på olika åldrar för både flickor och pojkar framgick följande. åldernI

till år hade15 18 hälften druckit alkoläsk någon gång. I åldern 19 till
21 år uppgick siffran till 76 och i den äldsta åldersindelningenprocent
22 till år24 det 67 alkoläsk. Av demprövatprocentvar som som
hade druckit alkoläsk hade två tredjedelar konsumerat alkoläsk flera
gånger. Följaktligen hade 40 ungdomarna i åldern till15procentca av
24 år druckit alkoläsk vid flera tillfällen.

De hade druckit alkoläsk vid flera tillfällen tillfrågadessom om
alkoläsken hade någon alkoholhaltig dryck. 59ersatt procentannan av
de tillfrågade alkoläsken inte hade någon alkohol-att ersattuppgav
haltig dryck. Fördelat flickor och pojkar uppgick siffrorna till 48
respektive 72 I de fall alkoläsken hade någonprocent. ersatt annan
alkoholhaltig dryck rörde det sig framför allt starköl och mellanöl,om
och det gällde främst flickor och kvinnor.unga

Av undersökningen framkom vidare dem hade druckitatt av som
alkoläsk vid tillfälle kunde 69 tänka sig dricka alkoläskett procent att
igen. 84 flickorna och 54 pojkarnaprocent procent attav av uppgav
de kunde tänka sig detta. Det framför allt ungdomar ålderni 15var
till 18 år positivt inställda i detta avseende. 77 iprocentsom var
denna åldersindelning kunde tänka sig dricka alkoläsk igen.att

Ungdomarna tillfrågades också sin inställning till alkoläsk.om
Därvid framkom ungdomarna ansåg alkoläsk lättdrucken,att att var

dryck för ungdomar och för flickor inte kännersamt atten man
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alkoläsk hade dessadruckithadedemalkoholsmaken. Hos som
förstärkts.attityder

CAN harnarkotikaupplysningalkohol- ochförCentralförbundet
skolungdomarsundersökningarårligagenomfört1971årsedan av

Undersökningarnaoch sniffningsvanor.tobaks-narkotika-,alkohol-,
1996i årskurs Iurval eleverriksrepresentativapågrundatshar av

AvBortfallet 11027 elever.deltog 6undersökning procent.års var
hälften elevernaframgårundersökningen änfrån att avrapport meren

månaderna, 54tolvunder dealkoläskdruckithadenågon gång senaste
pojkarna hadeflickorna. Avoch 58pojkarna procentprocent avav

gång, 18alkoläskdruckittidsperiod 18under procent ensamma
slutligen 8ochfem till tio10gånger,två till fyra procentprocent

för flickornassiffrorMotsvarandefler gånger.ellerelvaprocent
Någonrespektive 717, 23, 11alkoläskkonsumtion procent.varav

Sålundasammanfattningen.finns inte ikonsumtiondennaanalys av
konsumtionhuruvida flickornasexempel inteframgår till annanav

befaratsvilketelleralkoläskkonsumtionalkohol ersatts omavav -
alkohol-introduktion tillutgjortfallflickornasalkoläsken i just en-

konsumtion.
dryckalkoläskenbekräftar ärundersökningarEngelska att somen

attityderundersökningframkom vidSålundaungdomar.tilltalar omen
England, "Youngialkoholdryckertillförhållningssättoch sortersnya

AuthorityEducationHealththeutfördesand alcohol,people avsom
effektivtmycketalkoläskenalltframförInternationaloch BMRB att

bland äldreeffektivt där äntonårskulturen,ispritt sighar mer
Över alkoläsken,kände tilltonåringarna80 procent avgrupper.

kunskaphadeår15-16i åldernungdomardetalltframför somvar
återigensmaken,tyckerdrycken,positivtdrycken. De omserom
alkohol-denuppfattatenderarår, och15-16åldernde isärskilt som

hadegenomfördesundersökningenNärfallet.vad ärän somsvagare
tiounder endastmarknadenengelskadenfunnitsalkoläsken

sannoliktgradi högstadet attundersökarnaEnligtmånader. var
iräknades denvartillmarknadsföringen,påverkadestonåringarna av

alkoläskerna.flestadeochdesigneniögonfallande avnamnen

utvecklingenDen10.3.5 senaste

prislista somSystembolagetsiblanddryckerfanns 39Det avser
testsortimen-ochsortimentettillfälligadetgrundsortimentet,ivarorna

1997 såldestertialetförstaUnder1997.månadjunimaj ochförtet
uppgickmånadmajdetaljhandeln. Förialkoläskliter250 0001
går inteliter. Det300 000till drygthandelförsäljningssiffran i samma
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redovisa hur mycket alkoläskatt under år 1996 såldes påsom
och andra försäljningsställenrestauranger fordrar serveringstill-som

stånd eftersom statistiken följer de olika tillstånd finnstyper av som
för alkoholdryckerna. Vad framgår dock försäljningenär attsom av
vin med alkoholhalt mellan 2,25 och 7,0 volymprocent, till vilkenen

alkoläsk främst hör, har fördubblats under år 1996 jämförtgrupp med
år 1995.

Under våren 1997 beslutade både Falcons och Spendrups att
upphöra med sin försäljning alkoläsk. Såväl vikande försäljnings-av
siffror Falcons och Spendrups det faktum produkten inteattsom
ansågs in i bolagets sortiment och image Spendrupspassa angavs

skäl för besluten.som
Dryckens popularitet tycks ha minskat. Under oktober månad 1997

gick försäljningen Systembolaget ned med 49,5 jämförtprocent
med försäljningen under oktober månad 1996; under oktober månad
1996 såldes 374 000 liter alkoläsk och under motsvarande månad 1997
endast 189 000 liter.

butikerI för hemtillverkning vin återfinns s.k.av m.m. numera
alkopulver för försäljning. Genom relativt enkla medel kan man
brygga sin alkoläsk, fárdigjäst innehåller alkoholhaltegen som en om

5 volymprocent.ca
I Storbritannien lanserades den första alkoläsken under juni månad

1995 I april 1996 fanns det 40-tal märken och omsättningenett av.
drycken uppgick då till 250 miljoner pund information från System-
bolaget. Alkoläsken står våren 1997 för 10 den brittiskaprocentca av
alkoholmarknaden. Nyligen har det lanserats produkt denen ny
brittiska marknaden, Moo, formär milk-shake medsom en av
alkohol tillsatt faxtidningen Que vadis, juni 1997.

10.3.6 EU och alkoläsken

Vid medmöte hälsovårdsministrarnaett i rådet i juni 1997 tog
socialministem Margot Wallström diskussionupp en om gemensamma
åtgärder inom EU alkoläsken. Hon därvidmot olika tänkbaraangav
alternativ, bland utarbetandet enhetliga riktlinjerannat för mark-av
nadsföringen och försäljningen alkoläsken och andra ungdomsin-av
riktade produkter. Ett totalförbud marknadsföringenmot av pro-
dukterna uteslöts inte. Ett alternativ EU skulle verka föratt attvar
producenter och tillverkare inom unionen ökar sitt för och sinansvar
kontroll marknadsföringen och försäljningen. Ett tänkbartav annat
alternativ höja skattesatserna för sådanaatt drycker till vadvar som
gäller för spritdrycker.
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österrikiskaden1997iPunktskattekommitténs möte togVid mars
Utgångs-alkoläsker.beskattningenfrågandelegationen avomupp

vin ochdryckjäst änklassificerasdryckenpunkten annanatt somVar
förmånlig be-åtnjuterdärföroch2206KN-nummerunderöl en

Sverige EUförordadesammanhang attdettaiRedanskattning.
ialkoläskensåpå92/83/EEG sättdirektiv attiändringbeslutar om

spritdryck.ellermellanproduktklassificeraskanstället som en
på s.k.skattskallalkoholskatt1994:1564§ lagen5Enligt om

alkoholhaltinnehåller överdryckerdvs.mellanklassprodukter, ensom
till KN-nummerhänförsvolymprocent22inte över1,2 sommen

betalastill 4 §§2enligtbeskattasinte2206och22052204, sommen
volymprocenthögst 15alkoholhaltmeddryckerförliter omenper

volympro-15alkoholhalt övermeddryckerförochkr,26,80med en
mellanpro-klassificeradesalkoläskenOm44,50 kr.med ensomcent

medförakundeprisetdyraremycketbli så att endenskulledukt
efterfrågan.inedgång

Internet10.4

möjliggördatornätverkvärldsomspännande nät somInternet är avett
elektroniskas.k.såsomdatorrnedier e-post,formerolika avnya
förekommerPå Internetinformationsdatabaser.ochanslagstavlor

ljudradio.ochtelefonivideokonferenser,också
påoch rättNätjuridik. LagWendelsCarlénThomasbokenFrån

uppgifter.statistiskaföljandehämtas1997 harInternet.
1997 harårbörjaniInternetvärddatorerregistrerade avAntalet

Antalet000.250Sverigeimiljoner,16till drygt caberäknats varav
antaletochmiljoner100tilluppskattatsharwebdokuments.k. ca

använderSverigeImiljoner.35till ca enharanvändare uppgetts ca
Tillväxttaktenvecka.gångnågon ansesInternetmiljon perpersoner

år.100 procent percavara
alkohol-iföretagutsträckningmycket attiförekommer storDet

ochföretageninformationlämnarhemsidors.k.sina ombranschen
formi överreklammycketHärutöver görsprodukter. annanderasom

mark-begreppetfalla inomoftastfårVerksamhetenInternet. anses
ochinternationellutsträckningiMarknadsföringen är stornadsföring.

nationellpåockså inriktaskanpublik. Deninternationelltillsigriktar
hemsidorsvenskspråkigahar somföretagoch flera t.ex.publik

handels-Internationellapublik.svensktillsigriktaruppenbarligen
marknads-interaktivförRiktlinjer1996årICCkammaren antog

fulltgällaskallreklamförGrundreglerICC:sdessaIföring. attanges
påsärskiltsiktereglerfinns tarDärutöverpå Internet. somut
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marknadsföring och i s.k.diskussionsf0ra. Blande-post annatgenom
vikten sändarangivelse; det skall alltid framgå ståranges av vem som

visst kommersielltbakom meddelande.ett
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11 Konkurrensrätt och angränsande
frågor

11.1 Inledning

förekommerDet partihandlarna, företrädesvis bryggeriema,att
sig ekonomiskt i och pubar. Detta kan skerestaurangerengagerar

exempelvis marknadsföringsbidrag för specifika marknads-genom
föringsåtgärder, bidrag till ombyggnad serveringsställen ellerav

Ävenexklusiva leveransavtal. kvantitetsrabatter, långa krediter och
finansiella förekommerstöd i branschen. Det förekommer inne-att
havare serveringstillstånd samarbetsavtal förbinder sigav attgenom
köpa fatöl från endast leverantör.en

Bryggeriemas åtgärder självfalletär avsedda marknadsföraatt
bryggeriema och deras produkter, både innehavare serverings-mot av
tillstånd och konsumenterna.mot

11.1.1 Svenska Bryggareföreningens överenskommelse

Bryggareföreningens medlemmar träffade år 1988 överenskommel-en
Överenskommelsenangående restaurangavtal. syftade till främjase att

sund konkurrens och marknadsföring. Enligt överenskommelsenen
gällde i huvudsak följande.

Bryggeriema åtog sig kräva endastensamrättatt restaurangerav
för leverans till fatölsanläggning. Marknadsföringbidrag fick lämnas
under förutsättning den avsåg ersättning för viss tjänst och fickatt en
inte överstiga kostnad. Rabatter och bonus skulle interestaurangens
betalas i efterskott, och några lån eller finansieringar fick inte
förekomma. En föreningen utsedd närrmd kontrollerade efter-av
levnaden. I samband med alkoholmonopolen avskaffades ochatt
utländska bryggerier fick tillträde till den svenska marknaden sades
överenskommelsen upp.
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Konkurrenslagen1 1

kraft den juli 1993. Lagen1993:20 trädde i 1Konkurrenslagen
samarbete mellan företagförbud, delstvâ centralainnehåller mot som

svenska marknadenkonkurrensen densyfte begränsahar till att
frånmissbruk eller6 §, delssådant resultateller ettmotettsom ger
den svenskadominerande ställning påsidaflera företags av en
förebild frånutformats efterBestämmelserna har§.marknaden 19

i Romfördraget, dvs.konkurrensreglernagemenskapsrättsligade
och 86.artiklarna 85

konkurrensbegränsandemed förbudetbestämmelsenEnligt mot
företagavtal mellanhuvudregel förbudgäller6 §samarbete motsom

påsnedvrida konkurrensenellerhindra, begränsasyftar till attsom
sådantellerpå märkbartmarknadenden svenska sätt ettett som ger
beslutavtal,exempel på olikabestämmelsenresultat. I typer avanges

konkurrensbegränsande ochförfarandensamordnade äreller som
sådanaavtalBland dessaförbjudna. nämnsdärmed typer somav
affärsvillkorandraförsäljningspriser ellerellerinköps-innebär att

eller delaskontrollerasmarknader begränsas,ellerfastställs att upp.
konkurrensbe-förfarande harsamordnatbeslut elleravtal,Ett ett

ellernågot inskränkerdet påresultatgränsande syfte eller sätt ettom
andra företag Kennyoberoendeföretags möjligheterflera att avagera

1995, 115.upplagan,Konkurrenslagen, 2m.fl.,Carlsson s.
andramarknaden för äninköpsavtalExklusiva stänger av-som

sådanthandlande påtredje sättbegränsakantalsparterna mansanses
tillämpligt.i 6 § blirförbudetatt

fordras avtalet,bli tillämplig§ skallbestämmelsen i 6För attatt
konkurrensbegränsande påförfarandetsamordnadeeller det ärbeslutet

verkningarekonomiskamåste haSamarbetetmärkbart sätt.ett av
storlekeni principf.. Avgörande118någon betydelse a.a., ärs.

produkternamarknadsandelen församarbetande företagende samt som
omfattas avtalet.av

utvecklat hurrådKonkurrensverket har i allmänna nämnare
ellerberördaKKVFS 1993:2. Desätt bör tolkas"märkbart varorna

anknutnaoch till dessamed avtalsparternastillsammanstjänsterna,
användarna uppfattaseller tjänsterandraföretags somsom avvaror

marknadentotaladentiofår intelikvärdiga, änutgöra procent avmer
Sverige påverkasinom den deleller tjänsterför sådana somavvaror

räkenskaps-under detårsomsättningentotalaavtalet. Den senasteav
får inteföretagavtalsparten anknutnaoch tillvarje avtalspartåret för

småi vilket endastgäller samarbetedetmiljoner kr. Näröverstiga 200
under tioårsomsättningföretag hardvs.företag deltar, ensom
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miljoner kr, kan marknadsandelen uppgå till 15 procent utan att
konkurrensen bli påverkad på märkbart sätt.ettanses

Konkurrensverket kan i enlighet med bestämmelsen i 8 § medge
undantag från förbudet i 6 § i enskilda fall. Ett i och för sig förbjudet
förfarande blir sådanai fall tillåtet och drabbas inte ogiltighet ochav

intekan heller föranleda skadeståndsansvar för de inblandade
företagen. Rent allmänt krävs för Konkurrensverket skall beviljaatt
undantag fördelarna med avtalet objektivt deövervägeratt sett
nackdelar för konkurrensen avtalet kan innebära.som

Så kallade gruppundantag, dvs. undantag för avtal kangrupper av
också medges, under förutsättning avtalen uppfyller kraven föratt
enskilda undantag 17 §. Regeringen beslutar gruppundantag.om

har skettDetta nio förordningar. Ett avtal omfattas ettgenom som av
gruppundantag behöver inte heller anmälas till Konkurrensverket för

beviljas individuellt undantag.att
Regeringen har sålunda förordningarna 1996:341 respekti-genom
1996:342 beslutat gruppundantag enligt § konkurrenslagen17ve om

för dels ensarnåterförsäljaravtal, dels exklusiva inköpsavtal. Grupp-
undantaget för ensamåterförsäljaravtal gäller fördock inte avtal som
har träffats för återförsäljning drycker i lokaler föranvändsav som
försäljning och konsumtion drycker förordningen2 § 1996:341.av
Det svenska gruppundantaget för exklusiva inköpsavtal har inte
införlivat de särskilda gemenskapsrättsliga reglerna motsvarande
gruppundantag för ölleveranser. Avtal ölleveranser särbehandlasom
alltså inte i den svenska får liksom avtal andrarätten utan om
produkter tillgång endast till de möjligheter till undantag i desom ges
allmänna bestämmelserna i gruppundantaget för exklusiva inköpsavtal
3 § förordningen jfr1996:342, Carlsson m.fl. 259.s.

Avtal eller avtalsvillkor förbjudna enligt 6 redan vid§är ärsom
tillkomstsin ogiltiga 7 §. Konkurrensbegränsande beviljasavtal som

undantag enligt 8 § eller faller inom gruppundantag enligtettsom
17 § däremot inte ogiltiga.är

Konkurrensverket kan efter ansökan företag förklaringav ge omen
förbuden i 6 eller inte19 § tillämpliga avtal elleräratt ett

förfarande 20 §. En sådan förklaring icke-lämnas i form ettav
ingripandebesked. Ett sådant besked innebär Konkurrensverketatt
finner avtalet eller förfarandet inte omfattas förbuden i 6 elleratt av
19§ och verket därför inte finner stödanledning medatt att av
konkurrenslagen ingripa avtal eller förfarande.mot ett ett

Företagen kan samtidigt för avtal eller visst förfarande ansökaett
icke-ingripandebesked enligt 20 för§ och anmäla detsammaom

undantag enligt 8 § Carlsson m.fl. 395. Konkurrensverkets.
kommer då meddela icke-ingripandebesked finnerverketatt ett attom
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inte tillämpligt. Finner Konkurren-§ överhuvudtagetförbudet i 6 är
aktualiseras kan verket i ställetförbudet i 6 §sverket däremot att

härför uppfyllda.förutsättningarnaundantag enligt 8 § ärbevilja om
konkurrenspolitiskaskall beakta endastKonkurrensverket rent
bestämmelsernagrundläggandetillämpningen devidintressen omav

och 19 §§.konkurrensbegränsning, dvs. 8

Konkurrensverkets beslut11.3

bryggerierstillfällenvid olikaKonkurrensverket har prövat an-
20 konkurrenslagen ochicke-ingripandebesked enligt §sökningar om

förlag för Standardavtalenligt 8 §för undantaganmälningar samma
de flesta fallen hartill Idryckesleveranserleveranser restauranger.av
meddelasicke-ingripandebesked inte kanfunnitverket attatt men

undantag enligt 8§för beviljaförutsättningarna ärdäremot att
uppfyllda.

fat- och tankölsin-avtal delsiblandbestårAvtalen separata omav
allmännasamarbetsavtal i vilketanläggningsavtal, delsstallation

bryggeriet ochmellansamarbetetvillkor tasrestaurangen upp.om
tycksövervägande delenför denGemensamt arrangemangen varaav

tankanläggningen. Dettafat- ochoch sköterbryggeriet ägeratt
distribution ochrationellfördelenha attavenavarrangemang uppges

till bra priser.kvalitetsgott öltillförsäkraskunderna
beslut den 25 oktoberKonkurrensverketsexempel kanSom nämnas

förstaansökte iBryggerier PrippsPrippsdnr.1298/93. AB1994,
ochkonkurrenslagen,enligt 20§icke-ingripandebeskedhand om

§ lag.för undantag enligt 8avtaletandra handanmälde i samma
innehöll bådestandardavtalAnsökan/anmälan gällde ett sam-som

klassfatöl, främstAvtalet omfattadeanläggningsavtal.ocharbetsavtal
mineralvatten, juiceläsk,klass II, III,flaskorochI III, samt

stilldrinkar.och
med avtaletsyftetgjorde gällandePripps att restaurangenatt var ge

kvalitet tilloch hygienisksmakmässigfatöl högsäljamöjlighet att av
snabbai formgod servicerätt restaurangenatttemperatur, avge
i olikakunskap och stödjourserviceunderhåll ochleveranser, samt

kommersiellerforderligPrippsmarknadsföringsåtgärder samt att ge
vilkai avtalsrelationen,Pripps gjordede åtagandengrund för avsom

underhållinstallation ochsig tillåtagandet hänfördedet tyngsta av
anläggningen.

Pripps åtar sigantecknas.kan följandebestämmelseravtaletsAv
tankölsanläggningar tillochställa fat-för kundenkostnadatt utan

ochtill fat-ensamleverantörförfogande. Prippsdennes är egna
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tankölsanläggningar huvudleverantör. Restaurangen åtar sigsamt att
hälften,inköpa övriga drycker. Volymmål fastställsän förmer av

Återbetalnings-försäljning fatöl klass III stark- och mellanöl.av
skyldighet föreligger för omfattande vad Pripps bekostatrestaurangen
i installation och demontering fat- eller tankölsanläggningen samtav
i marknadsföringsstöd, tecknar leveransavtal medrestaurangenom

dryckesförsäljare avseende för försäljningöl via Prippsannan
fatölsanläggning eller avtalet i förtid.sägerrestaurangenom upp
Samarbetsavtal under lägst ochlöper högst fyra år, dock högst femett
år volymrnålet inte uppnåtts inom avsedd tid. Anläggningsavtalom
löper under fyra år, varefter gäller års ömsesidig uppsägningstid.ett

Konkurrensverket farm avtalet såvitt avsåg huvudleverantörskapatt
för drycker på flaskor inte stod i strid med 6 § konkurrenslagen
eftersom stod försäljningskanal föröppen nästanrestaurangen som
hälften sitt behov härvidlag. Såvitt avsåg ensarnleverantörskapet tillav

fat- eller tankölsanläggning avtalet däremot konkurrensbe-egen var
gränsande i den mening i Eftersom6 konkurrensensom avses
begränsades på märkbart Pripps marknadsandelar pâ varjesättett -
relevant marknad 10 och företagets årsomsättningöversteg procent
året före ansökan 200 miljoner kr lämnade verket ansökanöversteg -

icke-ingripandebesked bifall.utanom
därefterKonkurrensverket fann inget motsade Pripps uppgiftatt att

avtalet bidrog till bättre distribution och konstaterade atten en
resursâtgång för given produktion innebarminskad samhällsekono-en

rnisk vinst. Vidare menade verket konkurrensen mellan bryggerier-att
flesta liknandede tillämpar tillsammans medna, varav arrangemang,

konkurrensen i restaurangledet torde leda fram till lägre konsument-
priser. Verket fann vidare de avtalade begränsningarna föratt

fick nödvändiga för distributionen skullerestaurangerna attanses
förbättras. Slutligenkunna fann verket avtalet inte Prippsatt gav

möjlighet konkurrensen spel för väsentlig delsättaatt ur en av
nyttighetema i fråga. Sammanfattningsvis fann därför verket att
förutsättningarna för undantag enligt 8 § konkurrenslagen var
uppfyllda. Undantaget tidsbegränsades till den 30 juni 1996.
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Känneteckensrätt12

firmarättochvarumärkes-Allmänt12.1 om

sin verksam-näringsidkare bedriverbenänmingdenFirma är ensom
från Varu-verksamhetsärskiljer hansunder, ochhet annans.som

särskilja deanvänds fördet kärmeteckenmärke är att somvarorsom
tillhandahålls ifrånnäringsverksamhettillhandahålls i somvaroren

beteckningenanvändstjänstervarumärkenFör som avseren annan.
efter derassärskiljaVarumärkets funktionservicemärken. är att varor

såledessymboliserarVarumärketkommersiella varorna.ursprung.
varumärkesrättsliga ochBåde detrörelsen.symboliserar självaFirman

registreringantingenuppkommerskyddetñnnarättsligadet genom
finnsfirmavarumärken ochBestämmelserinarbetning.eller omom

1974:156.firmalagenoch i1960:644varumärkeslageni

Varumärkesrätt12.2

Inledning12.2.1

föremål förkankänneteckensådantVarumärke är ett varasom
för kärme-beteckninganvändsVarukänneteckenregistrering. som
och andraförsta2 §inarbetas och registreraskan bådetecken som

varumärkeslagen.stycket
grafiskt,kan återgesalla teckenbeståvarumärke kanEtt somav

siffrorfigurer, bokstäver,inbegripetord,särskilt samtpersonnanm,
förpackning, förutsatteller dessutstyrselnformen elleroch en vara

näringsverksam-tillhandahålls isärskiljatecknen kanatt envaror som
stycket. Varandra1 §tillhandahålls isådanahet från annanensom

står idet överensstäm-näringsverksamhet,dock i sinfåroch omen
användaför sinakänneteckenaffärssed,med godmelse varorsom

egenskaper.uppgifterfirma ellersläktnanm, sinbl.a. sitt varornasom
för kunnasärskiljningsförmâgavarumärke måste haEtt att

krävsregistrerasdet skall kunnaeller registreras. Förinarbetas att
varumärkeregistreringshinder. Ettfinns någradet intedärutöver att

ochfastställs Patent-Indelningeni olika klasser.registreras av
och tjänsterförfinns sådana klasser42registreringsverket. Det varor

medtill och35och klassernaoch med 34klasserna 1 till varoravser
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42 tjänster. Ett varumärke kan registrerat för olika ellervara varor
tjänster. I klass 32 registreras varumärken för öl; mineralvatten och
kolsyrat andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdryckervatten samt
och juicer, safter och andra koncentrat för framställning drycker.av
I klass registreras33 varumärken för alkoholhaltiga drycker ej öl. I
klass 42 registreras servicemärken för utskänkning och dryckmatav
m.m.

12.2.2 Närmare förutsättningarna för registrering ochom
inarbetning

För varumärke skall kunna registreras krävs deatt tecken detett att
består kan särskilja tillhandahålls i näringsverksamhetav varor som en
från sådana tillhandahålls i l § andra stycket. Vidsom en annan
bedömningen särskiljningsförmágan skall hänsyn till allatasav
omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid under
vilken märket har varit i bruk. Vid prövningen hänsyn tilltas om
varumärket kan fungera individualiseringsmedel och detettsom om
kan förbehållas enskild varumärkeshavare konkurrenternasutan atten
möjlighet marknadsföra sina blir otillbörligt beskuren.att Ettvaror
varumärke uteslutande eller med endast mindre ändring ellersom
tillägg beskaffenhet, användning eller dylikt skallart,anger varans
inte i och för sig ha särskiljningsförmâga 13 §.anses

För varumärke skall kunna registreras krävs förutomatt ett att
kännetecknet har sådan särskiljningsfönnåga det inte finns någraatt
registreringshinder. registreringshindrenDe i 14 §som anges
varumärkeslagen antingen absoluta eller relativa.är

Till de absoluta registreringshindren14 § första stycket 1-3 hör
varumärke inte får registreras det vilseledaatt ett är ägnat attom

allmänheten, märket strider lag eller författningsättannat motom
eller allmän ordning eller väcka förargelse.är ägnat Ett märkeatt

vilseledande det framkalla oriktig uppfattningär ägnat attanses om en
den kännetecknade beskaffenhet, mängd, användning,art,om varans

pris, eller tiden för dess framställande. Bemitz m.fl.,ursprungsort
Immaterialrätt, femte upplagan 1995, 149. Vid vilseledandes.
åsidosätts allmänt intresse därigenom fårköpareett att en en annan
kanske vad han räknat medsämre än Sture Heiding, Svenskvara
varumärkesrätt, 1979, Stridande35. allmän ordning kanmots. vara
märken väcker från politisk, moralisk, elleranstöt religiössom
synpunkt, exempelvis märken anspelar på politiska händelser,som
hånar statsformen eller förhärligar bekant brottsling. Till sådanaen
varumärken kan bedömas ägnade väcka förargelse kanattsom som
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innehållakränker privatperson,sådanaräknas t.ex. attgenomsom en
bör varumärkenedsättande omdöme;karikatyr eller ettett annarsen

registreringshinder endastanstötligt det kanbetraktas så utgöraattsom
antal människor 36.sårar känslorna hos a.det störreett a. s.om

första stycket 4-9 har tillregistreringshindren 14 §relativaDe
Ävenrättigheter. sådantskydda tidigare existerandesyfte ettatt om

den medger det ochföreligger får registrering skehinder rättom vars
registreringshinder. Till de relativaabsolutinte föreliggerdet ett

innehållerfår registreras detvarumärke intehindren hör att ett om
finna elleruppfattasbestår någoteller är ägnat att som annanssomav

varumärke inte fårocksåsläktnanm. Hit hör ettattannanssom
firmamed ellerförväxlingsbartdetregistreras är ett en somnamnom

med någoni sin näringsverksamhet elleranvändernågon annansannan
eller med någonefter tidigare ansökanvarumärke registreratärsom

registreringansökanvarukännetecken inarbetatär när omsomannans
varukännetecken vidförväxlingsbart medmärketOm ärgörs. ett som

registre-får det inte helleranvänds någontiden för ansökan annanav
sökanden intemed vetskap detta ochansökan har gjorts omras, om

bruk. Omkännetecknet iinnan det andrasitt märkehar använt togs
varumärkesregistrering ochomfattas internationellvarumärke avsom

särskilda bestämmelser.gemenskapsvarumärken fimis ocksåom
principiell skillnadalltsåföreligger detEnligt varumärkeslagen en

Somförväxlingsbara varumärken.ochmellan vilseledande nyss
detvilseledandemärke är ägnatbedöms attnämnts ett omsom

kännetecknadeuppfattning denframkalla oriktig art,varansomen
föreller tidenanvändning, pris,beskaffenhet, mängd, ursprungsort

så liktförväxlingsbart detmärkeframställande. Ett ärdess anses om
uppfattar detomsättningskretsenvarumärke den s.k. attattannansen

femteImmaterialrätt,Bernitz m.fl.,frågan denär senares varorom
1995, 149.upplagan s.

i landet inomdet härinarbetatkänneteckenEtt enomanses
sig ornsättnings-riktarden krets till vilken detbetydande del av -

tillhandahållsför debeteckningkäntkretsen är varor somsom—
bestårOmsättningskretsentredje stycket.kännetecknet 2 §under av

aktuella produkttypen,dendels de kan tänkas köpatvå grupper, som
i egenskapbransch ochinomdels de verksammaär somsammasom

ingårDehandlar med produkten.tillverkare eller distributörer somav
kännetecknarvisst märkeskall tillomsättningskretsen kännai att ett

ha kunskap ärbehöver däremot inte somom vemmenen vara
efterbedömsbetydande del"Vad "envarumärkesinnehavare. ärsom

1994/95:59 45.fallet.omständigheterna i det enskilda prop. s.
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12.2.3 Ensamrätten

varumärkesrättsliga skyddet uppkommerDet registreringengenom
eller inarbetning. Skyddet innebär ingen innehavarenänatten annan

får använda med det skyddadei sin näringsverksamhet känneteck-ett
förväxlingsbart kännetecken. Varumärkesskyddet medför alltsånet en

till varumärke4 §. Ensamrätten registrerat gäller i tioensamrätt ett
år. Registreringen kan förnyas obegränsat antal gånger. skyddEttett

består så längeuppkommit inarbetning märket ärsom genom
skyddet normalt kortare tid efter detinarbetat, dvs. upphör atten

kännetecknet har slutat i bruk.vara
således innehavaren varukärmetecknetinnebärEnsamrätten att av

näringsverksamhet använda förväxlings-kan hindra andra från i sinatt
Två förväxlingsbarabara kännetecken för sina märkenvaror. anses

förväxlas och de dessutomde så lika de kanär att somom -
eller liknande slag 6huvudregel kännetecknar §varor av samma-

helhetsbedömning varumärkes- och varuslagslik-första stycket. En av
förväxlingsrisken. Vidvid prövning be-heten skall göras en av

hänsyn till bl.a. sammansättning,varuslagslikhetendömningen tasav
användningsområde och distributionssätt. Vidändamål, teknisk likhet,

skall hänsyn bl.a. till de ochbedömningen märkeslikheten tas syn-av
associationer kännetecknen kan upphovhörselintryck och de gesom

inte har möjlighetköpare i allmänhettill. Därvid skall beaktas att en
jämföra kännetecken.att

varumärkeuppsåtligen användai sin näringsverksamhetAtt ett som
straffbart.varumärke Redanförväxlingsbart med skyddat ärär ett

medföra skadeståndsansvar.oaktsamt sådant användande kan

Användningstvånget12.2.4

inte inom femvarumärkesregistrering hävas innehavarenkanEn om
gjort verkligt brukregistreringsförfarandet avslutats harår efter det att

registreratsmärket hari landet för devarumärket här varor somav
fem år iinom periodsådant bruk inte har skettför. Också avenom

användningstvångBestämmelsenregistreringen hävas.följd kan om
varumärkeslagen.finns i 25 §a

förskall användas sittinnebär varumärketAnvändningstvånget att
firma prop.varukärmetecken och inteändamål t.ex.somsom
dvs. det skallallvarligt98 f.. Bruket skall1992/93:48 menat,varas.

grundadaffärsmässiga övervägandenpåske i samband med en
allmänheten. Med verkligteller tjänsten tillmarknadsföring varanav
och användning märketanvändning självabruk t.ex. varan avavses
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användningEnförsäljningutbjudande ellersamband medi av varan.
i tids-marknadsföringsåtgärderandrareklam ellermärket i ettav

marknaden kanförs påmedrimligt sambandmässigt utatt varan
bruk varumärket a.verkligtmedföra det gjortsockså att s.prop.av

används ivarumärketdelsverkligt bruk likställsMed99. att en annan
intedetaljer ochendastavvikelsenregistreradeform denän avserom

här i landetdels märketegenartade karaktär,förändrar märkets att
exportändamålförendastderas emballageelleranbringas varor

varumärkettillräckligt använtsstycket. Detandra25 § är att ava
församtyckeinnehavarensvarumärkes-med attnågon annan

stycket.tredjeuppfyllt 25 §skallanvändningstvånget avara
skallharvarför märket inteskäl till använtsfinns giltigtdetOm ett

uppstå oberoendesituationer kansådanahävning inte ske. Bara som
förgiltigt skälvilja kanförmåga eller utgörainnehavarensav

fallet då detkan100 f.. Detta ärunderlåtenheten a. envaraprop. s.
avvaktan påundervarumärkeanvändaomöjlighet ettfaktisk ettatt
säkerhetsmärk-myndighet såsomgodkännandenödvändigt av annan

specialitet.farmaceutiskregistreringellerproduktning av enav en
erhållaarbetskraft ellerfåsvårigheterFinansiella svårigheter, attatt

intebör däremotmarknadsföringenvidsvårigheterellerråmaterial
skäl.giltigautgöra

Hävningför.registreratmärketgälla alla ärBruket skall somvaror
hävning endastförgrunddet finnspartiellt, dvs.skekan omannars

skallförregistreratsmärke hardel deför ettvaror somen av
Registreringenb §.25endast för dessahävasregistreringen varor
Användnings-brukas.vilka varumärketförför debestår dock varor

möjligtsåledes inteproduktrelaterat. Detalltså är atttvånget är
detalla devarumärke för ärregistreringenbibehålla ett varor somav

förmärketverkligt brukendastregistrerat för göra ettatt avgenom
dessanågra varor.av

Överlåtelse varumärken12.2.5 m.m.av

vanligenskeröverlåtas 32 §. DetkanvarukänneteckentillRätten ett
kännetecknetvilket ärrörelse tillöverlåtelsesamband medi enav

kännetecknet iingår över-avtalas,någotOm inteknutet. annat en
låtelse.

in-dvs.licensieras,ocksåkanvarukänneteckentillRätten ett
användanågonvarumärke kan rätt attnehavaren ett annangeav

registreratvarumärketalla de ärdel ellerförvarumärket varor somen
alltsåLicensieringen kan§.landet 34eller delarför helaför samt av

kanLicensenvarumärken.inarbetaderegistreradesåväl varasomavse



158 Känneteckensrätt SOU 1998:8

antingen exklusiv, dvs. licensgivaren åtar sig inte upplåta licensatt att
eller icke-exklusiv, vilken inte medför licenstagaren fårannan, att

bruka varumärket.ensamrätt Licensiering kan begäranatt antecknas
i vammärkesregistret har ingen rättslig betydelse.men

12.2.6 Internationell utblick

Skyddet för varumärke eller den varumärkesrättsligaett ensamrätten
nationellt begränsad.är Den gäller således inom riket skydd genom

registrering eller inarbetning eller lokalt eller regionalt inom riket
skydd inarbetning. Behovet vidare geografisktettgenom av
rättsskydd har lett till flera internationella överenskommelser. Sverige

ansluten till Pariskonventionenär den 20 1883 för industrielltmars
rättsskydd Pariskonventionen, Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights den 1 januari 1995 TRIPs Madridprotokollet.samt
Sverige också bundet förordningenär EEG 40/94 gemenskaps-av om
varumärken.

Pariskonventionen

Pariskonventionen världsomfattande.är nära Syftet med kon-nog
ventionen säkerställa innehavareär immateriella rättigheteratt att av
i land anslutet till konventionenär kan uppnå fullgott skyddett ettsom
också i övriga till konventionen anslutna länder. Pariskonventionen
bygger på vissa grundläggande principer, bl.a. principerna om
nationell behandling och minimiskydd.om

Bestämmelsen nationell behandling finns i artikel 2 1. Denom
innebär medlemsländerna förpliktade bereda dem tillhöräratt att som

medlemsland i princip minst lika omfattande rättsskyddett annat ett
landet erbjuder sina medborgare i fråga den industriellasom egna om

äganderätten. Med medborgare både fysiska och juridiskaavses
Skyddsobjektet för bestämmelsen nationell behandlingpersoner. om

alltså det industriella rättsskyddet,är vilket omfattar varumärkes-t.ex.
rätten.

Bestämmelserna minimiskydd reglerar dels vilka registrerings-om
hinder den nationella lagstiftningen måste innehålla, dels vilka
omständigheter inte får hinder för registreringutgörasom av varu-
märken. Konventionen föreskriver således endast minimirättigheter
och nationell behandling för utlänningar, den reglerar inte detmen
nationella skyddets utformning Levin, Noveller i varumärkesrätt,
1990, 22.s.
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Enligt artikel får7 beskaffenheten den på vilkenav ettvara
fabriks- eller handelsmärke är anbringas inte i någotavsett att fall

hinderutgöra registrering märket. Syftetmot med bestämmelsenav är
det industriella rättsskyddet skallatt oberoende denvara av om vara

skyddet kommer säljas i landet. Somsom att exempel kanavser
nämnas registrering inte kanatt förvägras varumärket i frågaatt är

användas benämningavsett att läkemedel inte godkäntsettsom som
i landet eftersom varumärkesinnehavaren kan ha intresseett attav
säkerställa tillensamrätt märket för det fall läkemedlet senare
godkänns för försäljning. Artikeln också tillämpligär försäljningnär

vissa förbehållenär monopol Bodenhusen, Guideav ettvaror theto
Application of the Paris Convention for the protection of Industrial
Property revised in Stockholm in 1967, 1968, 128.as s.

Enligt artikel 6 quinquies, telle quelle regeln, skall varje varumärke
vederbörligenär registrerat i sitt hemland kunnasom registreras och

erhålla skydd i sin ursprungligaett form telle quelle i övriga
unionsländer, med de förbehåll i artikeln section A.som anges

För tillrätt skydd krävs märket vederbörligenäratt registrerat
registreringen harsamt att iägt s.k. hemland. Med hemlandettrum

enligt artikeln det land där sökanden haravses verkligt industri-ett
eller handelsföretag eller, sökanden inte har sådant företag iom ett ett
unionsland, det unionsland där sökanden har sitt hemvist. Om
sökanden inte har hemvist i unionsland räknas det land iett vilket
sökanden medborgareär hemland.som

Ett varumärke uppfyller villkoren i bestämmelsen får i desom
övriga unionsländer skydd i sin ursprungliga fonn. Bestämmelsen
medför dock inte medlemsländerna måste tolkaatt själva Varumärkes-
begreppet på avvikersätt från detett förekommer i nationellsom som
lagstiftning. Ett unionsland behöver således inte skydd någotge som
enligt den nationella lagen inte uppfyller kraven för betecknasatt som

varumärke Bodenhausen,ett 111, Levin, 21.s. s.
Registrering kan eller förklarasvägras ogiltig endast i särskilttre

angivna situationer section B. Bland kan detta skeannat om
varumärket strider god sed eller allmän ordning,mot eller märketom

sådantär det kan vilseleda allmänhetenatt tredje punkten. Ett
varumärke kan strida god sed eller allmän ordningmot detanses om
innehåller obscena bilder, religiös symbol eller symbolen en som
betecknar offentligrättsligtett eller beckning politisktorgan etten
parti har förbjudits. Ett varumärke felaktigt antydersom attsom varan
håller viss kvalitet eller har visst geografiskten ett kanursprung
bedömas vilseledande Bodenhausen 116.som s.
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TRIPS-avtalet

Trade-immaterialrätteraspekterhandelsrelateradeAvtalet avom
TRIPs-avtaletRights; ärIntellectual Property ettofRelated Aspects

handelsförhandlingarnamultilateraladeavtalmångade somsomav
GATThandelsavtaletochtull-Allmännaförtill inomkommit ramen

avtalockså iresulteradeFörhandlingarna ettresulterade om
Organiza-TradeWorldVärldshandelsorganisationenupprättandet av

januari 1996.den 1sedantillämpasTRIPs-avtalet senastWTO.tion;
103 ff..del C1994/95:35,iintagetfinnsAvtalet s.prop.

immaterialrättsliga ensamrätternadeskyddetbehandlarAvtalet av
syfteAvtaletsvarumärken. ärbl.a. attbestämmelserinnefattaroch om

denmotverkaochimmaterialrätternaskydd atteffektivtfrämja ett av
lagstift-svenskaDenförfalskademedhandelninternationella varor.

huvudsakiavtaletikraftträdandetföreredanbedömdesningen av
64.del A,krav a.dessuppfylla s.prop.,

minimikaraktär.s.k.TRIPs-avtaleti ärBestämmelserna av
deskydd igåendelängreinföraalltsåkanMedlemsländerna ett
tillförhållandedessklargörsavtaletIrättsordningarna.nationella

Pariskon-såsomkonventionerimmaterialrättsligaviktigareandra
medförtTRIPs-avtaletharkonventionendenmedJämförtventionen.

i detgångenför förstaharpunkter. Detradpåskyddförstärktett en
införtsimmaterialrättregelsystemet t.ex.internationella enom

bestämmelsenationsbehandling. Dennagynnadbestämmelse mestom
beviljarmedlemförmånerimmaterialrättsligaallainnebär ensomatt

skallovillkorligtochomedelbarträttssubjektmedlemsamianen
artikel 4.rättssubjektmedlemmarsandraallamedges

förhållande-utgjortharvarumärkenbestämmelser rörAvtalets som
bestämmelsernaGenom67.områden a.okontroversiellavis s.prop.

märkengällatill ävenvarumärkesskyddet avsersomutsträcks att
möjlighetenförbjuds ochvarumärkenTvångslicensieringtjänster. av

användas imåstevarumärkenutländskavillkorföreskriva attatt om
märken begränsas.lokalamedkombination

ivarumärkeanvändningenframgår ettartikel 20 attAv av
krav,särskildaförsvårasskalloskäligtintenäringsverksamhet av

användningvarumärke,medtillsammansanvändning annatettsåsom
förmågadessminskar attanvändningellerformsärskildi som

näringsverksamhetitillhandahållstjänsterochsärskilja ensomvaror
kravintedockutesluterDettatillhandahålls idemfrån annan.ensom

tillverkarenangivandemedanvändasskallvarumärket avavatt
med, atttillsammans utanfråga,itjänsternaeller menvarorna

tillverkarenssärskiljervarumärkedetmeddetsammankoppla som
tjänster.ochvaroregna
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Enligt artikel 15 4 får varuslaget eller tjänsterarten ettav som
varumärke skall användas för aldrig hinder för registreringutgöra av
varumärket.

Förordningen gemenskapsvarumärkenom

Rådets förordning EG 40/94 den 20 december 1993nr av om
gemenskapsvarumärken trädde i kraft den 15 1994. Förord-mars
ningen har direkt effekt i Sverige alltså direkt tillämpligoch här.är
Förordningen har medfört ändringar i varumärkeslagen. Bland annat
har 14 § ändrats har bestämmelserna 34 a-34 j och 65-67 §§samt
införts 1995/96:26, rskr. och 1995:1277 ochprop. 1995/96:66 SFS

Ändringarna kraftSFS 1995:1278. trädde i den 1 januari 1996 samt
såvitt bl.a. 14 § första stycket 9 den 1 juli 1996.avser

varumärkessystemGenom förordningen har gemenskapsrättsligtett
innebär ansökan registrering kanskapats attsom man genom en om

få varumärkesrätt till kännetecken gäller inom hela denett som
inteeuropeiska unionen. Om registrering varumärke kanettav

inte registrerasgodkännas i något medlemsländerna kan märketav
varumärkessystemetgemenskapsvarumärke. Detett gemensammasom

fungera parallellt med de nationella varumärkeslagarna.är avsett att
anslutna till PariskonventionenRättssubjekt i samtliga länder ärsom

utnyttja varumärkessystemet enligt förordningen.kan
gemenskapsvarumärke kanansökan registreringEn görasettavom

inre marknaden,antingen Byrån för harmonisering inom denhos
Varumärkesbyrån, handhar detvarumärke och mönster som

eller lämnas in till dengemenskapsrättsliga varumärkessystemet,
medlemsstaterna.nationella registreringsmyndigheten i Förut-en av

för kännetecken skall kunna registrerassättningarna ettatt ett som
uteslutandeoch registreringsförfarandet reglerasgemenskapsvarumärke

kan registrerasförordningen. Kriterierna för vilka känneteckeni som
för registrering reglerna ibestämmelserna hinderoch motsvararom

därmed i sakligt hänseendevarumärkesdirektivet 89/104/EEG och
stadgas i varumärkeslagen.också vad som

itill gemenskapsvarumärke innebärEnsamrätten attett annan
identiskt eller liknandenäringsverksamhet inte får använda ett

slag.eller tjänster eller liknande Omkännetecken för varor av samma
omfattarväl i gemenskapengemenskapsvarumärket är ansett ensam-

för varuslagslikhet.också och tjänster utanför gränsenrätten varor
gäller i tio är och kangemenskapsvarumärkeRegistreringen ettav

gånger.obegränsat antalförnyas ett
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rörelsedenöverlåtelseingå ikangemenskapsvarumärkeEtt aven
Avtal över-överlåtasocksåkan separat.används omdet mensom

gemenskaps-förregistretiantecknasochskriftligskalllåtelse vara
vilkentillför den över-verkanfåskallmärketförvarumärken att

ocksåkangemenskapsvarumärkeLicensieringskett.låtelse har ettav
måstelicensupplåtelseochöverlåtelseBåde aväga enenrum.

tredjegiltigförregistret motiantecknas att man.vara
internationellaochvarumärkenansökningarprövningenVid omav

förväxlingsbaraäldreskallSverigegälla iskallvarumärken som
förrespektiveregistreringförhindergemenskapsvarurnärken vara

tillRättenstycket 9.första ett14 §Sverigeivarumärketgiltighet av
föremål föroch ärSverigeiregistrerat envarumärke är somsom

Detsam-skall kunna pantsättas.internationell verkanmedregistrering
begäranförellervarumärkesansökansvenskaförgälla enskall enma
Sverigeiskall gällavarumärkesregistreringinternationellatt enom

j §§.a-3434

Madridprotokollet

Madridöverens-års1891tillanslutnaländer41juli 19941Den var
varumärken prop.registreringeninternationelladenkommelse avom

denPå grundanslutit sig.aldrigSverige har22.1994/95:59 avs.
Världsor-byrån hosinternationellautarbetade denanslutningendåliga
protokollIPOWäganderättenIntellektuella ettdenförganisationen

MadridprotokolletMadridprotokollet.Madridöverenskommelsentill
tillträdasfårProtokollet1996.månadaprilunderkraft aviträdde

förut-vissaunderochPariskonventionentillträttharstater som
godkäntSverige harorganisationer.mellanstatligaocksåsättningar av

Madridprotokolletenligtåtagandenuppfylla sinaFörprotokollet. att
införts prop.varumärkeslagen§§50-64ibestämmelsernahar

iBestämmelserna1994:1510.SFS1994/952108,rskr.1994/95:59,
1996.aprilkraft den 1iträddevarumärkeslagen

varumärkesregistre-internationellförProtokollet skapar systemett
enligtgällerdetmedöverenshuvuddragen stämmeri somring som

grundvalPåff..27a.Madridöverenskommelsen av ens.prop.
WIPO:shosregistreringinternationellansökaninternationell görs en

avtalsslutandedeinom parternasskyddfårbyråinternationella som
inteendastdockgälleransökan. Dettaihar omområden angettssom

underrättarvarumärkesmyndighetvederbörandetidviss partsinom en
förförutsättning vägramedges. En attkanskydd intebyrån attom

kanVägransådantillåter vägran.nationella lagendenskydd är att
ha kunnatskullePariskonventionenenligtskälgrundas somsamma
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ansökan registreringnationellvid prövningåberopas om avav en
märke.samma

utsträcksinternationell registreringföljerOm det skydd av ensom
skallregistrering,nationellföreliggeri vilken det redantill stat enen

nationella ellerdenregistreringeninternationella ersättaden anses
registreringarnabådaförutsättningEnregistreringen. ärregionala att

och tjänstersamtligaochistår att somvarornamnpersonssamma
ocksåregistreringenregionalanationella eller äromfattas denav

internationellEnregistreringen.internationelladeniupptagna
år ochgiltig i tioprotokolletvarumärke enligt ärregistrering ettav

fem årenförstaUnder de ärantal gånger.obegränsatförnyaskan ett
ursprungligadendock beroenderegistreringeninternationelladen av

upphörregistreringeninternationelladenregistreringen;nationella om
resulterar itidenangivnainte inom denursprungliga ansökanden en

verkan.förlorar sinhävs ellerregistreringenellerregistrering om
medväxlaregistreringen kaninternationelladenInnehavaren av

registre-däravtalsslutandeeller vissa depå allaavseende parternaav
ellerdeeller vissaavseende på allamedgäller ochringen varorav

omfattar.dentjänster som

Firmarätt12.3

drivernäringsidkarevilkenundereller detbenämningDen ennamn
alltsåFirmanfirmalagen. ärfirma 1 §kallas ettverksamhetsin

endast detñrmalageniMed firmarörelse.förkännetecken avsesen
driva delarocksåäringsidkare kanpå rörelsen. Nfullständiga namnet

bifirma 1 §underbenärrming, dvs.särskildrörelse undersin enenav
näringsidkare.förvärvasendastFinnarätten kanstycket.första enav

rättssubjekt be-för olikakompletterasñrmalageniReglerna av
och1975:1385aktiebolagslagenlagar såsomstämmelser i andra

1974: 157.handelsregisterlagen
känneteckenandraliksomkallas,Firrnadominanten sym-som

stycket. Ettandra1 §känneteckensekundärtrörelsen,boliserar ett
huvudñrman. Somförkortningkänneteckensekundärt är aven
Bryggerier; firma-PrippsAktiebolagetfirmanexempel kan nämnas

bifimia,registreradocksåPripps harPripps.dominanten är en
nämligen Preppens.

objekt,allakankännetecken t.ex.sekundärt utgörasEtt typer avav
tillämpligFirmalagenfigurer och slogans. ärsiffror, bokstäver,ord,

samlingsbeteckningkärmetecken. Somsekundärafirmor ochbådepå
beteck-Firmalagenanvänderkänneteckensekundärtochfirmaför

stycket.§ tredjenäringskännetecken 1ningen
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Firmalagen har sambandnära medett varumärkeslagen. Det
kännetecken firma kanutgör samtidigt utgöra varumärke ochsom ett

Överhuvudtagetdärmedär reglerat också varumärkeslagen. finnsav
det likheter i vissa avseenden lagarnas uppbyggnad.av

Firmaskyddet uppkommer antingen inarbetning ellergenom
registrering. Rätten till sekundärt kännetecken kanett dock endast
uppkomma inarbetning. Förutsättningarna för firma skallgenom att en

inarbetad de gäller förmotsvarar varumärkeanses skallatt ettsom
inarbetat 2 § tredje stycket fimralagen, jfr 2 § tredjeanses stycket

varumärkeslagen. När det gäller registrering firma innehållerav en
ñrrnalagen bara generella förskrifter. Dessa kompletteras associa-av
tionsrättsliga lagar 2 § andra stycket. För bl.a. aktiebolags och
handelsbolags firmor föreligger registreringstvång 2 kap. 9 §ett samt
16 och 18 kap. aktiebolagen 1975:1385 och 1 kap. 1 § lagen om
handelsbolag och enkla bolag l980:1102 jämfört med 4 § ff.
handelsregisterlagen l974:157.

Bland de generella föreskrifterna finns kravet på särskiljningsför-
måga 9 § första stycket. Vad under l2.2.2 anförtssom ovan om
särskiljningsfömråga för varumärken gäller i allt väsentligt för firmor.
De registreringshinder finns uppräknade i 10 § ñmralagensom

också i drag vadmotsvarar stadgas istora varumärkeslagenssom
hinderskatalog. Näringsidkare får använda sitt släktnamn som
näringskännetecken registrering och oberoendeutan inarbetningav
4 §. Skyddet gäller endast under förutsättning tillrättatt namnet
föreligger enligt namnlagen.

Inom det område näringsidkaren åtnjuter skydd för närings-som
kännetecken får inte obehörigen använda näringskänneteckenannan

förväxlingsbartär med näringsidkarens släktnamn eller skyddadesom
varumärke 5 §. Oavsett registrering eller inarbetning erhåller alltså
näringsidkare ñrmarättsligt skydd för sina skyddade näringskänne-
tecken.

Firmaskyddet innebär till firman.ensamrätt Skyddet gälleren
användning förväxlingsbaragentemot kännetecken. likhetI medav

vad gäller inom varumärkesrätten två näringskänneteckensom anses
huvudregel förväxlingsbara endast de verksamhetsom vara om avser

eller liknande slag 6 § första stycket. Firrnalikhetenav samma i
förening med bransch- eller verksamhetslikheten tjänar alltså som
utgångspunkt för bedömningen huruvida två näringskännetecken ärav
förväxlingsbara. Från kravet på verksamhetslikhet finns undantagett
på motsvarande inomsätt varumärkesrätten för känneteckensom som

väl ansedda i landetär 6 § andra stycket. Enligt såväl aktiebolagsla-
handelsregisterlagen det dock förutsättningär för självagen som en

registreringen ñmra för vilken sökts registreringatt tydligt skiljeren
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sig från andra i registret införda och bestående firmor oavsett
branschlikhet.

3 § firmalagen förbjuder användningen förväxlingsbaraav
näringskärmetecken däremot inte användningen varukärme-men av
tecken förväxlingsbara medär näringskärmetecken. Enligt 3 §ettsom
varumärkeslagen får näringsidkare skydd för sin firmaen mot
användningen förväxlingsbara varukännetecken. Bestämmelsen i 3 §av
varumärkeslagen dock inget skydd sekundära kännetecken.motger
Sådana kännetecken fyller emellertid oftast både varukänneteckens-en

firmafunktion.och Om de inarbetade deär det därförär vanligen som
varukärmetecken och sekundära kärmetecken. En näringsidkares
varumärke skyddas användningen förväxlingsbart närings-mot ettav
kännetecken i enlighet med 5 §varumärkeslagen. Bestämmelsen i4 §

lag bara skydd användningen förväxlingsbaramotsamma ger av
varukännetecken. Frågan huruvida det varumärkeslagen ellerär
firmalagen tillämplig iär enskilt fall denavgörsettsom typav av
kännetecken användning påstås intrång iutgöra ensamrätten.ettvars

Till skillnad vad föreskrivs för varukärmetecken fårmot som en
firma inte överlåtas i samband med rörelsenän 13 § förstaannat
stycket. En överlåtelse verksamheten innefattar överlåtelse ocksåav

firman inte avtalas. Vissa undantag gäller dock för detannatav om
fall överlåtarens släktnamn ingår i firman. Sekundära känneteckenatt-

däremotkan fritt överlåtas. Blir sådant kännetecken vilseledandeett
efter överlåtelsen kan dess användning förbjudas. Sådant förbud
liksom andra förbud visst användande firma, däriblandmot av
finnaintrång, kan förenas med vite. Innebörden vad medav som avses
vilseledande i princip densamma enligtär varumärkeslagen.som

Firmarätten upphör för inarbetade näringskärmetecken det intenär
längre känt beteckning för innehavarens verksamhetär inomsom en
betydande del omsättningskretsen. Skyddet för registreradeav
näringskärmetecken gäller tidsbegränsning till dess innehavarenutan
begär avregistrering.
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överväganden förslagoch

lagstiftningenförUtgångspunkter13

sammanhangocheffekterReklam13.1 -

konsumtionen.hållasyftar tillalkoholpolitikensvenskaDen att nere
missbruk motiverarleda tillalkohol kanbrukInsikten att ett avom

människortillAnledningarnapolitiken.fördarestriktiviteten i den att
pekakan ofta inteochoch komplexa,fleramissbrukareblir är man

enskild orsak.en
på alkohol-efterfrågansyftar tillAlkoholreklamen garanteraatt

ocksåkanetableras. Denvarumärkenhindraellerdrycker att nya
konsumentenvarumärken demandraövergången till änpåverka som

också nå konsumen-kanm.fl.Producenterföredragit.hartidigare nya
ikonsumtionsmönstretpåverkakanskekanreklam. Denmed enter

riktning.gynnandehälsosynpunktfrån
haeller kanalkoholreklamen harde effektersvårt mätaDet är att

påverkanreklamenshänseende isolerai dettakonsumtionen. Attpå
socialaochtillgänglighetpris,faktorerpåverkanfrån t.ex.somav

i vissfinnsundersökningar äromöjligt. Deomständigheter är som
undersöknings-ochbegreppi frågamed bristerförenademån om

vissreklamen harvisatemellertid studierfinnsmetoder. Det attsom
Edwards,Griffithriktninghöjandeikonsumtionenförbetydelse

förReglerna203.1996,folkhälsa,bättreAlkoholpolitik för s.
går inteoch detalkoholen,påsamhälletsspeglaralkoholreklamen syn

alkoholreklam kantillåterlagstiftningfrånbortse att somatt en
drickande.omfattandesamhälletuppfattas ettaccepterarattsom

världeniprodukternareklarnintensivadevaritAlkohol har mesten av
detdraskan ärslutsats202. En atttidlängre a.a. avsoms.en

försäljning.ökadreklamenmedräknarbranschenåtminstone att ger
inslagkultur ochvårdelalkohol accepteratdricka ettAtt är aven

fåralkoholdryckerbeslutatdärförharSamhälletumgängeslivet. atti
lagligtdetEftersomformer. ärkontrollerade attundersäljas, änom
möjlighetfinnasocksåmåste detprodukterdessaoch säljatillverka en

väljaför konsumenternaFrihetendem. attkommuniceraatt om
ochför producentermöjlighetmåsteprodukter motsvaras enav

produkter.olikainformeraleverantörer att om
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Alkoholmarknaden i vissa avseendenär reglerad och föremål för
insyn och kontroll. Partihandlama och tillverkarna liksom restaurang-

konkurrerar marknadsandelar och verkar för vidga sinaatterna om
respektive marknader. För konsumenterna och andra skall kunnaatt

rationella överväganden och val måstegöra företagen tillåtas lämnaatt
information sina produkter. I marknadsekonomi ellerom en en
ekonomi baseras huvudsakligen konkurrens mellan aktörernasom
på marknaden reklamen grundläggande betydelseär och deettav av
främsta medlen producenter, distributörer och detaljister användersom
för nä konsumenterna med information. Man skulle kunna kallaatt
reklam för kommersiell information. För fungera informationatt som
måste reklamen präglas sakligt och balanserat budskap.ett ettav
Allmänna regler härom, gäller för alkoholreklam liksom för allsom

reklam, finns i marknadsföringslagen.annan
De särskilda reglerna alkoholreklam, liksom motsvarandeom

regler tobaksreklam, skiljer sig principiellt från reglerom om
marknadsföring andra produkter. De sistnämnda reglerna siktetarav

skydda konsumenterna, och andra näringsidkare, från otillbörligatt
marknadsföring. Marknadsföringslagen syftar sålunda till att upp-
rätthålla grundläggande etik för marknadsföring i allmänhet, atten ge
förutsättningar för köparna väl överlagda val, skyddagöra dematt att
från vilseledande marknadsföring regler för särskiljasamt att attge
reklamen från information. Alkoholreklamregleringen däremotamian

del alkoholpolitiken och syftar tillär begränsaytterst attaven
alkoholkonsumtionen.

Enligt utredningens mening det självklart det med hänsynär tillatt
alkoholens skadeverkningar krävs särskilda förregler alkoholrekla-

Distinktion mellan de allmärma bestämmelserna för marknads-men.
föring och de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av
alkoholdrycker måste dock klarare för närvarande vägledandeän vara
för utformningen själva regelsystemet och tillsynsorganisationen.av av
Reglerna för marknadsföring i samband tillverkning,med partihandel
och servering bör därför samordnas med tillstánds- och tillsynssyste-

enligt alkohollagen. bör inteDet tillåtet med marknadsföringmet vara
strider principerna för den gällande alkoholpolitiken.motsom

Marknadsföring kan betraktas produktinformationnärmastsom som
bör inte motarbetas.
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13.2 Närmare regleringens samband medom
alkoholpolitiken

Sverige har förbundit sig internationellt föra restriktiv alkohol-att en
politik. Vid Världshälsoorganisationens, WHO, konferens i Paris i
december 1995 hälsa, samhälle och alkohol Europadeklara-antogsom
tionen alkohol ocksåse avsnitt 3.2. deI etiska principer och målom

fastställdes i Europadeklarationen slogs fast bl.a. alla barn ochattsom
ungdomar har irätt miljöväxa skyddad frånatt ärupp en som
alkoholkonsumtionens negativa följder och i möjligaste mån ärsom
fredad marknadsföring alkoholhaltiga drycker allamot samt attav
människor, inte vill dricka alkohol, eller inte kan det på grundsom av
hälso- eller andra skäl, har fredas påtryckningarrätt drickaatt mot att

stödjas i sitt alkoholfria levnadssätt. Konferensen fonnuleradesamt att
också tio s.k. strategier medlemsstaterna skulle beakta för attsom

de etiska principerna ochomsätta målen i den nationella alkoholpoliti-
ken. En dem löd: "Genomföra strikt kontroll direkt ochav en av
indirekt alkoholreklam, försäkra sig inga formersamt attom av
reklam riktas direkt till ungdomar reklam förknippart.ex. som-
alkohol med idrott. De existerande begränsningar eller förbud som
ñmis vissai medlemsländer bör respekteras." Motsvarande resone-

i huvudsak i den nationella handlingsplanen för alkohol-tasmang upp
och drogförebyggande insatser Folkhälsoinstitutet i samarbetesom
med andra myndigheter lade fram i juni 1995. Principerna bör
naturligtvis beaktas också vid utfommingen reglerna alkohol-av om
reklam.

Utredningens uppfattning är, under 13.1,nämnts attsom nyss
reglerna måste in i det tillstånds- och tillsynssystemetävenpassa nya
enligt alkohollagen. Syftet med alkohollagen alkoholpolitiskt. Deär
grundläggande alkoholpolitiska principerna har kommit till uttryck i
3 kap. 4 § alkohollagen. Där försäljningall alkoholdryckersägs att av
skall ske på sådant skador i möjligaste mån förhindras.sättett att
Vidare slås det fast den befattning försäljningenmed haratt tarsom

till ordning och nykterhet råder på försäljnings-ett att attansvar se
stället. Att Systembolaget skall sin verksamhet såutöva att sam-
hälleliga, sociala och medicinska skadeverkningar i möjligaste mån
förebyggs framgår, behandlas i kapitel 16, avtalet mellansom av

och Systembolaget punkten 2.staten
alkoholpolitiskaDe och konsumentpolitiska intressena kan stundtals

kollidera, i teorin och i praktiken. visade sigDetta exempelvis vid
bedömningen för serveringsställen omnämnandeutanav annonser som

något varumärke innehöll prisuppgift för "en stark. Motstorav en
bakgrund bl.a. Marknadsdomstolens avgörande 1983:6 harav
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i principdessabedömningenKonsumentverket gjort att annonser
åtgärderdock ingaregel vidtaslagen. Istrider mot annonsernamot

betydligtmarknadsföringkommersiellinslageteftersom ansesav
vidaredethadevarumärke nämnts; ettän ett varaansessvagare om

serveringsställensolikainformationkonsumentintresse att omges
för marknads-riktlinjerKonsumentverketsalkoholdrycker.påpriser

marknadsföringomfattar inteoch starkölvinspritdrycker,föring av
innehålleromfattningobetydligendast irestaurangtjänster somav

Enpunkten 1.KOVFS 1979:5,alkoholdryckeruppgift annon-om
s.k.strida detharnämndaden motsering ansettsartennyssav

under avsnittnedanalkohollagen sei 6 kap 7 §animeringsförbudet
13.3.l.

alkoholreklamenförhar reglernaanfördaframgått detSom har av
primärasyfte.konsumentpolitiskt Detochalkoholpolitisktbåde ettett

måste dock,inordnasskallreglernavilketisammanhang som
alkoholpolitiken.fördadenunderstrukit,harutredningen vara

refonnbehovordning,gällandeKritik13.3 mot

Alkoholreklamregleringen113
.

naturligtvis denpräglas1978 ochfrån årAlkoholreklamlagen är av
ialkoholpolitiska Lagtexten äroch synsätt.lagstiftningstekniktidens

vadbeskedomedelbartinteochsvårtillgängligmånviss om somger
alkoholdrycker.olikamarknadsföringbeträffandegäller typer avav

sittfårregleringenhuvuddragenendastLagen merasomavanger
riktlinjer. DettaKonsumentverketsinnehållfullständiga vargenom

Även1977/782178 45.tillkomst prop.vid lagensavsiktenockså s.
med alkohol-överläggningarefterutarbetatsharriktlinjernaom

iprincip vadinnehåll i sägsföljer dessföreträdare,branschens som
måttfullhetskravet. Deni det s.k.innehålletbeträffandeförarbetena

lagstiftningsteknik hardennaföljdenhar blivitdetaljreglering avsom
utredningensEnligtbedönmingar.subtilatillstundtals lettpraxisi

där1989: 11,bedömningar i MDMarknadsdomstolensmening är t.ex.
ölburklutandebl.a.måttfullhetskravetstridaansågsdet att varmot en

likaledes1993:6, där detoch i MDtidningsannons,uppförstorad i en
i bildbakgrundenmâttfullhetskravetstrid medstâ ibedömdes att en

blått, mindreglittradesnapsglasoch tvâspritflaskor svagtett parav
respekt förskapaallmänhetochtillstândshavarehosägnade att

regleringen.
alkoholreklam-kritikunder arbetetharUtredningen mot attnoterat

tänjareklamsådanochsäljställenpåreklamtillåterlagen att anses
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och förenligt medöverhuvudtaget tillåtetför vad ärgränserna som
på gränsdragningensynpunkterDet finnsmåttfullhetskravet. även

framförtstidskrifter. Slutligen har detandramellan fackpress och
detaljhandelndirektreklam frånför klassreklamenkritik mot

i denna delstarkölsreklam. Kritikenförtäcktför klass Isamt
också från andraframförsnykterhetsrörelsenfrämst frånkommer men

till Konsumentverket.samband med anmälningarihåll, bland annat
annonsförbudet beträf-undantag frånregelnTillämpningen av om

enligt utredningenspå säljställentillhandahållstidskrifter ärfande som
lagstiftningen. Utredningengrunderna föroförenlig medmening delvis

påvissa tidskrifteralkoholreklam ipå tillåtandetsyftar härvid somav
Utred-tillställs konsumenterna.prenumerationellerbegäran genom

lättölsreklamen nedanregleringentill frågoråterkommerningen avom
avsnitt 13.7.under

marknadsföringbestämmelserfinns vissaalkohollagenI avom
tillverkar,får denförsta stycketEnligt 3 kap. 5 §alkoholdrycker. som

lämnaalkoholdrycker i sin rörelseförsäljningförmedlarsäljer eller av
andra stycketEnligtformdryck endast isådan sammavaruprov.av

vid försäljningellermarknadsföring tjänsterfår vidparagraf avav
gåva.inte lämnassådana dryckeralkoholdryckerandra än somvaror

med åter-alkoholdrycker skeskall serveringkap. 2 §Enligt 6 av
ordning ochi frågaföranleda olägenheterfår intehållsamhet och om

påinte får vidtasfår åtgärderkap. 7 §Enligt 6nykterhet. ett
alkoholdryck-till inköpförmå någonserveringsställe i syfte gästatt av

kritik.framförts någondet intebestämmelser hardessaMoter.
Även detinnebördenolika uppfattningframförtsdet har avomom

den 27i Göteborg domaranimeringsförbudet Kammarrättenss.k.
i måljanuari 19955858-1992 och den 20målaugusti 1992 i nrnr

hållenallmänti 6 kap. 2 § kanbestämmelsen1304-1993, och anses
någonanledningmening inte övervägautredningensenligtfinns att

regler.dessasaklig ändring av

13.3 Slutsatser

enhetlig. Dentydlig ochnaturligtvis klar,skalllagstiftningEn vara
deträttsmedvetandet. Näri det allmännaförankringvidare habör

deminst angelägetdet intealkoholreklamregleringengäller är att som
för denlagstiftningen ochförhar förståelsealkoholbranscheniarbetar

medlogisktbildaLagstiftningen böralkoholpolitiken.förda systemett
Detaljreg-alkoholdrycker.försäljningochför tillverkningreglerna av

framgåmöjligt börså långtsamtidigt detundvikasbörlering somsom
otillåtna.ellertillåtnamarknadsföringsåtgärdervilka ärsom
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13.4 Behovet lagstiftningav

utredningens uppdrag ingårI beakta de generella direktiven tillatt
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23.

utredningen framhållit skall regleringenSom alkoholreklamenav
del den förda alkoholpolitiken. Redan det skäletses som en av av

anledning behålla regleringen alkoholreklamenfinns det att ettav som
åtagande. Lagstiftningen inom det aktuella områdetoffentligt iärnu

våra nordiska grannländer, med Danmark i viss mån avvikande,som
utformade den svenska. förhållande talar ocksåi drag Dettastora som

lagstiftning.för alkoholreklamen skall regleras primärtatt genom
Härtill kommer marknadsföringen i allmänhet regleras i lag, liksomatt

marknadsföring.många andra frågor till Frivilligaangränsarsom
eftersom rimligt företagenåtgärder kan komplement det ärett attvara

marknadsföringsåtgärder inom område.för sittegettar ett ansvar
har utformat vissa etiska principer och rådBranschorganisationerna

följa det gällerrekommenderar sina medlemmar närattsom man
alkoholdrycker. dock allmänt hållnamarknadsföringen Dessa ärav

enligt utredningens mening inte lagstiftning elleroch kan ersätta
riktlinjer. Visserligen har medlemmarna i bransch-Konsumentverkets

marknadsandelorganisationerna dominerandesammantaget menen
Ävenminoritet antalet tillstândshavare.medlemmarna utgör en av om

medbranschorganisationerna skulle utforma reglering till-etten
fredsställande för självsanering skulle majoritet till-system en av

stå utanför. Några företrädare för branschen harståndshavarna
hävdat självsanering eller självständigt fördessutom att ett ansvar

hänsyn till rådande marknadsför-marknadsföringen inte möjlig medär
företräder denna uppfattning det råderhållanden. De attmenarsom en

de åren kommeröveretablering på marknaden och närmasteatt att
spåren därav fimis,innehålla många konkurser och fusioner. I menar

Ocksåför överträdelser gällande lagar och regler. derisk avman, en
talar enligt utredningens meningredovisade förhållandena mot ennu

självsanering däravreglering. Härtill kommer medatt ett system en
skullemarknaden dominerande branschorganisation tillsynenpå utövar

Sammanfattnings-ifrågasättas på grundval konkurrensrätten.kunna av
regler för alkoholreklamen ochvis därför utformningenbör av

fortsättningsvis i huvudsaktillsynen dessa regler även ettvaraav
offentligt åtagande.
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13.5 Lagtekniska frågor

Med utgångspunkt från de kritiska synpunkter har framförts isom
fråga den nuvarande regleringen har utredningen övervägtom
ändringar i lagstiftningen.

Den nuvarande lagstiftningen har gällt sedan år 1978. Grunddragen
kända hos dem berörs,är och förändringarna i samband medsom

import- och försälj avskaffande har såvitt utredningen
kunnat finna inte något avgörande påverkat lagstiftningenssätt
tillämpning. Några påtagliga skäl ändra grunderna för lagstift-att
ningen föreligger inte. Samtidigt det enligt utredningensär mening
angeläget det redan i lagtexten så långt möjligt vilkaatt som anges
krav ställs den tillåtna alkoholreklamen. Rättsutvecklingen fårsom

behovet utveckla riktlinjeravgöra från tillsynsmyndigheten.attav
En alternativ förmetod lagstiftning, används i Finland, är attsom

införa principiellt totalförbud för reklam vissa alkoholdryckerett av
med angivande diverse undantag från förbudet. Lagstiftningen kanav
i förstone sig överskådlig blir på grund de många undanta-te men av

de många riktlinjer den tillåtna reklamen omgärdassamt medgen som
svårtillgänglig. Dessutom den mindre välstämmer med grunder-snart

för den svenska alkoholpolitiken den utredningen förordadeänna av
lagstiftningstekniken.

Utredningen föreslår sammanfattningsvis lagstiftning meden ny
grunddrag den gällande.samma som nu

13.5.1 Bör alkoholreklamreglema in i alkohollagentas

Enligt direktiven bör utgångspunkt för utredningens översynen vara
bestämmelsernaöverväga marknadsföring alkoholdryck-att om om av

i alkoholreklamlagen bör föras in i alkohollagen. Som har framgåtter
avsnitt 4.3.3 finns redan vissa bestämmelser marknadsföringav nu om
alkoholdrycker i den lagen.av
Som utredningen har alkoholreklamlagen intenämnt ärnyss

heltäckande det gäller marknadsföringnär alkoholdrycker. Förutomav
reglerna i den lagen gäller de allmänna bestämmelserna i marknads-
föringslagen. Alkoholreklamlagen komplement till marknads-är ett
föringslagen och också knuten till den lagen kopplingenär tillgenom
dess sanktionssystem. Alkoholreklamlagen har således naturligtett
samband med marknadsföringslagen, och dess regelsystem passar
egentligen mindre väl in i alkohollagen. I alkohollagen åhar andra
sidan samlats samtliga bestämmelser hanteringen alkohol, ochom av
lagen uttryck för det alkoholpolitiska också ligger tillsynsättger som
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övervägandenlagtekniskaDe somalkoholreklamlagen.förgrund
intehärtillhänsynmedfrämstharordningennuvarandedenföranlett

samladEn46.1977/78:178jfrtyngd s.längre prop.samma
handenvidhäravgrundmeningutredningensenligtbedömning ger
Härige-alkohollagen.in iförasböralkoholreklamreglernaocksåatt

inomgällervadmedlikhetlagteknisk somocksånås ennom
alkoholhanteringenbestämmelsersamtligaAtt omtobaksornrâdet.

mellansamrådutökatunderlättaockså ettkanlagisamlas en
verketsmedsambandiKonsumentverketochAlkoholinspektionen

framhävatydligare sättpåocksåkan ettordningsådanEntillsyn.
tillstånds-kommunernasAlkoholinspektionens samtmellansambandet

Utredningenalkoholreklarnreglema.efterlevnadenochgivning av
fråga.dennatillåterkommer

tillståndshavaremellanMarknadsföring13.6

kanändringardeföreslå somutredningenhar attdirektivenEnligt
harUtredningenperspektiv.alkoholpolitisktnödvändiga etturanses

alkohol-regleringbl.a. avbakgrund övervägt enomdennamot
sådanocksådvs.marknadsföring,alltillämpligbör görasreklamen

varandra.medhandelnisiganvändertillståndshavarna avsom
lagstiftningenharuppfattningredovisadeförututredningensEnligt

Detsyfte. äralkoholpolitisktprimärtalkoholreklamen ettrörande
alkoholpolitiken.fördai deninreglernaangelägetsåledes passaratt

brukmänniskorsenskildanedhållasiktepolitiken attförda tarDen
Alkoholpolitikenmissbruk.behandlaellerförhindraochalkohol attav

alkoholreklam-särskildaDensocialpolitiken.fördadendelär aven
tillsyftarskyddslagstiftning somdetta synsättenligregleringen är en

enligtalkoholbranschen äriNäringsidkarnakonsumenterna.skyddaatt
affärsmässigai sinskyddbehoviintemening sammautredningens av

verksamhet.
marknadsföringslagengällertidigareanmärktharutredningenSom

marknads-Otillbörlignäringsidkare.mellanmarknadsföringockså
marknads-medangripassåledeskantillståndshavaremellanföring

påförbjudasmarknadsföringsåtgärd kansanktioner;föringslagens en
näringsid-sammanslutningellernäringsidkare, avtalan endirekt enav

konkurrens-ifrågasättaskanförfarande urOmberörs. ettkare, som
blisanktionerdessochkonkurrenslagenkansynvinkelrättslig
förgällerredanmarknadsrättsliga system somDettillämpliga.

tillräckliga.bedömningutredningensenligtärtillståndshavama
endastfortsättningsvissåledes även avsebörAlkoholreklamregleringen

till konsumenter.sigvändermarknadsföring som



förUtgångspunkter lagstiftningen 175SOU 1998:8

13.6.1 Ensamrättsavtal, marknadsföringsbidrag m.m.

finns redogörelse för hur konkurrensen kan bedrivasdirektivenI en
tillståndshavare använderalkoholbranschen. Där bl.a.i sägs att

marknadsföringsbidragpristävlingar, långa krediter, kvantitetsrabatter,
slag tilloch finansiellt stöd olika restaurangerav som genom ensam-

förbinder sig köpa eller andra alkoholdrycker frånrättsavtal att en
före-utredningen har redovisat i kapitel 11enda leverantör. Som

och ensarnrättsavtal framförallt mellan bryggerierkommer samarbets-
inte funnit belägg förrestauranger/pubar. Utredningen har dockoch

blivitmarknadsbearbetningar eller försäljningsmetoder harosundaatt
avsnitt 10.1.4.vanligare de åren sesenaste

nämnda kapitlet harutredningen har redovisat i detSom nyss
§konkurrensla-meddelat undantag i enlighet med 8Konkurrensverket

gäller mellan bryggerierför samarbets- och ensamrättsavtal somgen
således inteserveringstillståndshavare. Sådana avtal behöveroch
marknaden.konkurrensen på den relevantamedföra olägenheter inom

detockså pekat på under avsnittet finnsutredningen harSom ovan
pålångtgående lagstiftning kan användasredan i dag relativt som

affärsme-affarsmetoder. Frågan emellertid detillståndshavarnas är om
till ökad ellerkonkurrensmedel i direktiven ledertoder och nämnssom

Med andra ordaggressiv marknadsföring konsumenterna. ärmot
konsumenterna ellerfinns skyddsbehov hosfrågan det ettom

konkurrensme-skäl motiverar åtgärder dessaalkoholpolitiska motsom
del.

bestämmelse medAlkoholpolitiska utredningen APU föreslog en
partihan-skulle meddelas den bedrevinnebörd tillstånd inteatt som

ekonomiskför rörelsen uppbar lån ellerdel eller mottog annansom
eller hyrde lokalkredit för levererade frånförmån sedvanligän varor

alkoholdryckerpartihandel medutrustning någon idkadeeller somav
syftade bryggeriemasjfr f.. Enligt APU1974:91 24, 340SOU s. s.

alkohol-avsättningen deras produkter. Avtill ökaatt avengagemang
ekonomiskaville hindra sådanapolitiska skäl APU engagemang.

ekono-för bryggeriemashar inte funnit beläggUtredningen att
redovisats i Konkur-åtminstone inte sådanamiska somengagemang -

marknadsföring alko-leder till aggressivrensverkets beslut av-
marknadsföringöverträdelser reglernaholdrycker eller avomav

serveringstill-då från riskenalkoholdrycker. Utredningen bortser att
sinaåtagandenföljd alltför betungandeståndshavare till gentemotav

inte stårtill exempelvis prissättningkan tvingasleverantörer somen
Utred-alkohollagen.med vad föreskrivs ii överensstämmelse som

åtaganden och avtal böremellertid sådanauppfattningningens är att
företasför tillståndsprövningbeaktas inom denkunna som avramen
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enligttillståndsmyndigheternaövrigadeochAlkoholinspektionen
alkohollagen.

skall enligttillståndsmyndigheteroch andraAlkoholinspektionen
bedömning till-allsidigalkohollagen§§ göraoch 7kap. 1 av7 en

skallHärvidverksamheten.lämplighet utövaståndshavarens att
förhållandenekonomiskaochpersonligatillståndshavarensbeaktas

tillskallSärskild hänsynövrigt.i tasomständigheterna omsamt
skyldighetersinafullgöra motoch benägenlaglydigsökanden attär

frånolägenhetermedföraberäknaskanserveringenOmallmänna.det
serveringstillstånd ävenvägrasfårsynpunkt,alkoholpolitiskt om

företagsekono-9 §. Omkap.uppfyllda 7förutsättningar ärövriga
alkoholpolitiska hänsynställshänsynnäringspolitiska motellermiska

106.1994/95:89företräde prop.hadeskall s.senare
tillverk-återkalla18 §7 kap.skall enligtAlkoholinspektionen

intetillståndshavareninköpstillståndpartihandels- ellernings-, om
gällandetillståndetfördeföljerintetillståndet,utnyttjarlängre

villkorellerföreskrifterelleralkohollageni sombestämmelserna
förutsättningardeellerden lagenstödmed sommeddelats omav

måsteDetföreligger.längretillståndet intemeddelandetförgäller av
kunnaskallåterkallelseförförändringarpåtagliga attsigröra om mer

finnasålundaprövningsin attvidskallAlkoholinspektionenske.
Eftersomdensituationimeddelatshaskulleintetillstånd nya.somen

mindrekantillståndhar ävendemställasskall an-kravhöga som
desärskiltåterkallelse,förskälmärkningar upprepas.utgöra om

§kap. 19med 7i enlighetmotsvarande sättskall påKommunen
tillfälligt harendastintedetserveringstillståndåterkalla ett om

till-ellerkap. 2i 6olägenhetersådanauppkommit avsessom
serveringstillståndellerserveringförföljer deinteståndshavaren

ellerföreskrifterelleralkohollagenenligtbestämmelsernagällande
degällerDetsammalagen.stödmedmeddelats omvillkor avsom

kap. 7enligt 6tillståndmeddelandeförgällerförutsättningar avsom
kanåterkallelseförställetIlängre.föreliggerinte enoch 8

skäl kansärskildavarningvarning,meddelastillståndshavare avom
20 §.kap.åtgärd 7tillräckligenanses vara

18ide fallske iskallåterkallelseUtgångspunkten angesär somatt
föråtgärdertillräckliga attvidtartillståndshavarenOm§§.och 19

verksamhetendärmed kanoch det attförhållandena antastillrätta
villkorochföreskriftergällandemedenlighetibedrivaskommer att

återkallelse prop.förställetimeddelasvarningemellertidkan
tillståndsha-vidarekan närTillståndsmyndigheten110.891994/95 s.:

bedrivande 7rörelsensförvillkormeddelamisskötsamhetvisatvaren
stycket.tredje§och 5styckettredje§kap. 1
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Tillståndsmyndighetema har redan i dag stöd i lagstiftningen för att
vid tillstândsprövningen och i den löpande tillsynen pröva om
näringsidkarnas affärsmetoder oförenliga med de alkoholpolitiskaär
målen. Förhållandena detta område påkallar därför enligt utredning-

mening inte några ytterligare åtgärder. I den mån de leder tillens en
från alkoholpolitiska synpunkter inte godtagbar marknadsföring får
denna enligt reglerna härom.prövas

Vilka13.7 drycker bör omfattas regleringav en

Alkoholreklamlagen gäller endast för reklam och marknads-annan
föring alkoholdrycker 1 § första stycket alkoholreklamlagen.av
Alkoholdryck dryck innehållerär 2,25 volymprocentänen som mer
alkohol kap.1 3 § alkohollagen. Alkoholdrycker delas i alkohollagen

Ävenin i spritdrycker, vin, starköl och öl. de inte specificeras iom
alkohollagen hör hit också sådana drycker viss cider och alkoläsk,som

förutsättningallt under de innehåller 2,25 volymprocentänatt mer
alkohol.

Lättöl inte alkoholdryck räknas enligt alkohollagenär inutanen
bland de s.k. lättdryckerna. Med sådana drycker förstås drycken som
antingen fria från alkohol eller innehållerär högst 2,25 volymprocent
alkohol kap.1 7 § alkohollagen. Alkoholreklamlagen sålunda inteär
tillämplig på marknadsföring lättöl eller andra lättdrycker såsomav
Martini Flush och den alkoholsvaga Blossaglöggen. Däremot måste
naturligtvis reklamen för lättöl och andra lättdrycker uppfylla de krav

följer marknadsföringslagen. Under förutsättning att ettsom av
bryggeriföretag medlem i Svenska bryggareföreningenär skall
lättölsreklamen dessutom utformas i enlighet med de riktlinjer som
föreningen i samråd med Konsumentverket/KO beslutat angående
riktlinjernas särskilda krav, avsnitt 4.4.1. Härtill kommer detse av
Bryggeriföreningens nyligen beslutade regelverket för lättölsreklamen

se avsnitt 4.4.2.
sammanhanget skallI Konkurrensverket har bedömtnämnas att att

de svenska alkoholreklamreglema inte iakttar de gemenskapsrättsliga
kraven på konkurrensneutralitet Konkurrensverkets Konkur-rapport
rensförhållanden inom bryggerisektorn, oktober 1992. främstaDet
skälet för detta ställningstagande tycks ha varit lättölet unikäratt en
svensk produkt utländska bryggerier inte tillverkar. öl deDensom
tillverkar omfattas däremot reklarnrestriktionema. bör dockDetav
inte komma ifråga enbart konkurrensskäl utsträcka reklam-att av
reglerna till också omfatta lättöl, särskilt då kan kommaatt som man
i konflikt med andra delar EG-rätten. Kravet på konkurrens-av
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i reglernarimligen motivera lättnaderneutralitet kan inte heller om
ölsorter.reklam för starkare

ansågs det varkentill alkoholreklarnlagenEnligt förarbetena
restriktionema tillutsträckanödvändigt eller Önskvärt attatt avseens

annonsförbudet i1977/78:l28 Ett skällättöl 27.också prop. atts.
tillämpligt på öl folkölgjordesalkoholreklamlagen intetidningar i

tillövergången från starkarekunde hindrasådant förbudatt ettvar
detta syfteemellertid39. Frågandrycker a. är omprop. s.svagare

starkare öl oftaför lättöl ochVarumärkena äruppnåtts i praktiken.har
mångauppfattas säkerligenochsnarlikt utformadeidentiskt eller av

starkölet.öl, inklusiveför allareklam sorterssom
marknads-begränsningmotiverade regler förAlkoholpolitiskt aven

sikte på alko-utredningenalkoholdrycker bör enligtföringen taav
dryckeralkohollagen, dvs.regleringen iomfattasholdrycker avsom

utredningensalkohol. Enligtinnehåller 2,25 volymprocentänsom mer
lättöl ochmarknadsföringensambandet mellanmening dockär avav

saluförsoch starköletfall lättöleti destarköl uppenbar, åtminstone
hittills tillämpatssärskilda reglervarumärke. Deunder avsomsamma

förändrarBryggareföreningeni Svenskamedlemmarde aktörer ärsom
därför enligtalkoholreklam börrestriktioner förinte bilden. Särskilda

reklam föromfattamöjligtmening så långt det ävenutredningens är
lättdrycker.alkoholhaltigaoch andralättöl

tillalkoholreklamenförrestriktionernaeventuell utvidgningEn av
bestäm-grundlagensförenlig medlättöl måsteomfatta ocksåatt vara

utredningen haryttrandefrihet. Somtryckfrihet ochmelser annanom
tryckfrihetsför-kap. 9 § l7.3.2 1för under avsnittredogjort är

inne-dryckeromfattar allarambestämmelse ochordningen somen
i kap. 9 §Vad llättöl.del alkohol, dvs. sägshåller någon även som

filmerradioprogram,också i frågagällertryckfrihetsförordningen om
yttrandefrihets-första stycket§ljudupptagningar l kap. 12och

reklam-införandet i lagframgårdet sagdagrundlagen. Av att av
lättdrycker intealkoholhaltigaandraför lättöl ellerrestriktioner t.ex.

införasintekangrundlagsbestämmelser. Däremotnågrahindras av
grundlagenändring iför lättdryckerrestriktionergenerella utan

utredningensEnligtalkoholfria.ocksålättdrycker kaneftersom vara
nämnvärdnågonnärvarande ifördet inteuppfattning förekommer

reklammarknadsförs indirektalkoholdryckerutsträckning att genom
iutveckling denframtidaförRiskenalkoholfria drycker.för en

tilldärför begränsasreglering börEnriktningen kan inte stor.anses
lättdrycker.alkoholhaltiga

lättdryckeralkoholhaltigaandralättöl ellerReklamrestriktioner för
omdefmiering begreppetåstadkommaskan lagtekniskt avengenom

alkoholhalt vadmed lägredrycker äntillalkoholdrycker att somavse
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motiveradealkoholpolitisktdeockså skekangäller. Det attgenomnu
alkoholhaltigaockså sådanatillämpligadirektreklainreglerna görs

påsikteskapassärskilda reglerVidare kanlättdrycker. atttarsom
lättdryckeralkoholhaltigaoch andramellan lättölförväxlingförhindra

andra sidan.alkoholdrycker å denoch andrastarkölsidan ochå ena
måsteanvändsdefinitionen,ändraangivnaförstaOm det sättet, att

1,2både 0,5 ochEftersominföras.alkoholdryckförgränsen ny
skallför vadåterfinns gränservolymprocent varaansessomsom

alkoholdrycker inomrespektive andraöldryckeralkoholhaltiga
jfrskattelagstiftningeni den svenskaochgemenskapsrätten numera

lämpligtförefalladetoch 68 f. kan651994/95:56 atts.prop.
definitionenOmtill dessaanknytasammanhang gränser.också i detta

konsekvenser. Enfå äremellertiddet t.ex.kommer attändras att
högstinnehållerochlivsmedelsbutikernasäljs icidersådan somsom

ochalkoholdryckklassadalkohol blirvolymprocent2,25 som
underkastasinförs, kommerintesärregleringdärigenom, attom

Även andramarknadsföringen.ifråga typerrestriktioner avom
2,25understigandealkohol tillsattmedläskedryckerdrycker, t.ex.

definitionen. Ut-denomfattaskommervolymprocent att nyaav
tillsänksOmönskvärt.detta gränsenifrågasätterredningen ärensom

för kunnabryggeriema görabliföljdenkanvolymprocent att1,2 att
under 1,2alkoholhaltlättöl medlättöl producerarförreklam ett en

emellertidbedömsalkoholhaltså låglättöl medEttvolymprocent. av
ellerkaraktäriserasheller kunnainteöl ochsmakavissa inte som

ocksådefinition kanändradölprodukt. Enmarknadsföras som en
lagstiftningialkohollagen ochiföljdändringarandrakräva somannan

alkohol.rör
tillämpligaalkoholreklamreglemaalltsåandra göraDet sättet är att

1,20,5 ellerminstinnehållerdryckerg påalkoholdryckerpå som
harmetodenalkohollagen. Denfinskajfr denalkoholvolymprocent

fördelar.lagstiftningstekniska
införandeförmetodernaangivnadeBeträffande båda meraavnyss

alkoholdryck-marknadsföringenförlångtgående restriktioner svagaav
restriktionersådana ärtvivelaktigtutredningenenligtdetär omer

kandebl.a. ifrågasättaskanDetgemenskapsrätten.förenliga med om
tvingandes.k.de36 ellerartikelRomfördragetsmedrättfárdigas

hänsynen.
förhindrasiktedirekti ställetlagstiftning bör attskärptEn ta

demedlättdryckeralkoholhaltigalättöl och andramellanförväxlingen
marknads-ireglerprodukt. Dealkoholstarka sorterna av samma

knappastkanförväxlingochvilseledandeföringslagen rörsom
marknadsföringslagen. En6-8sammanhang sedettaanvändas i

varumärkenanvändningenpåsikteställetborde ireglering ta avny
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och innebära restriktioner för användningen vid marknadsföring av
lättöl varumärken också används vid marknads-t.ex. av samma som

föring starkare öl. sådan lagstiftning måsteEn ske med beaktandeav
den svenska varumärkeslagstiftningen och de EG-rättsligaav normer

fims på området. Redan kan anmärkas begränsadattsom ennu
lagstiftning motiveras förhindra förtäcktönskemål attsom av om
reklam för starkare drycker bör kunna med hänsyn till deaccepteras
tvingande hänsynen inom gemenskapsrätten. Utredningen återkommer

avsnitt med överväganden i dennanedan under 14.7 och 14.9 närmare
del.
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14 Närmare lagstiftningom en ny

14. Tillämpningsområdel

redogjortsSom har för avsnitt föreslår13.6 utredningen deattovan
särskilda bestämmelserna för marknadsföring alkoholdryckerav
liksom hittills skall gälla endast marknadsföring tillvänder sigsom
konsumenter. Såsom konsumenter betecknas, liksom i marknads-
föringslagen 1995:450, i första hand privatpersoner, ocksåmen
andra förvärvar produkter för slutlig konsumtion jfrsom prop.
1994/95:l23 163.s.

Alkoholreklamreglerna bör tillämpliga på all slags reklam ochvara
marknadsföring med avsättningsfrämjande syfte, såsom iannonser
tidningar, reklamñlm, IT-reklam och passivt saluhållandeett av
alkoholdrycker försäljningsställen. Hit kan också hänföras vissa
åtgärder i med s.k. gällasamband sponsring. Härutöver bör alltjämt
de särskilda marknadsföringen marknadsförings-regler finns iom som
lagen och radio- och TV-lagen. Ett i radio och TV får t.ex.program

någonenligt 7 kap. 9 § radio- och TV-lagen inte sponsras av vars
huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av
alkoholdrycker.

Geografiskt bör tillämpningsområdet detsamma denvara som nu
gällande alkoholreklamlagen. Utanför tillämpningsområdet bör sålunda

fortsättningsvis marknadsföring påfalla svenska näringsidkaresäven
utländska marknader, satellit-TV i enlighet med andra2§utom

Åtgärdernasstycket marknadsföringslagen. docksaknarursprung
tillbetydelse; alkoholreklam distribueras till eller kan riktadom anses

i Sverige materialet ellerkonsumenter det betydelseär utan att
Ävenframställningen utomlands. marknadsförings-producerats om en

åtgärd riktar till också nårsig internationell publik bör, denen om
svenska jfrkonsumenter, alkoholreklamreglerna tillämpligavara

l977/78:l78 48. bör inte de svenska reglernaDäremotprop. s.
påtillämpas marknadsföring primärt marknad denänsom avser annan

svenska också hittillfällighet eller oavsiktligt har nåttmen som av en
jfr MD 1989:6; KO ./. SAS.
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14.1.1 Särskilt alkoholreklam i TV-sändningarom

Utredningen har i avsnitt 8.5 redogjort för EG-domstolen bedömningar
i det s.k. barnreklam-målet. de slutsatser kan dras frånAv som
avgörandet bör vissa kunna tillämpas på V-reklarn för alkoholdryckerT

sänds från medlemsland.annatsom
minderåriga innehållerPrecis fallet med TV-reklam till TV-ärsom

vad TV-reklamdirektivet bestämmelse med särskilda kriterier omen
Därmed kanför alkoholhaltiga drycker måste uppfylla artikel 15. det

utgå från ingripande i Sverige satellitsändrimligt ett motatt attvara
alkoholreklam från medlemsland i inte kan ske hos detEUannat
programföretag reklamen. spelar ingen roll denDetsänt attsom

innehåller förbud alkoholreklam i TV. Sverigesvenska rätten ett mot
förskulle möjligen kunna ingripa låtitannonsörermot som annonsera

alkoholdrycker under förutsättning ingripanden sker grundatt av
vilseledandeföreskrifter skydd för konsumentergenerella motom

reklam.
i radio ochförbud alkoholreklam i kommersiellaDet mot annonser

och utredningen föreslår skall gälla iTV finns i dag även ensom som
alkoholreklamreglering kan således tillämpas endast program-ny

företag etablerade i Sverige eller på lyder undersättär annatsom som
Även tillämpligtförbudet inte kansvensk jurisdiktion. göraom

framdet inte frittandra programföretag skall dock understrykas äratt
alkoholdrycker sändsför alkoholreklam i TV. reklam förDen som av

jurisdiktion fårprogramföretag lyder under andra medlemsländerssom
mångainte artikel i TV-direktivet. Härtill kommerstrida 15 attmot

ochprogramföretag sänder till Sverige harTV egna normersom
vad TV-direktivetregler för reklamen, i vissa fall går längre änsom

beslutatkräver. i avsnitt har TV3Som 9.5.1nämnts attt.ex.
alkoholhaltiga drycker.överhuvudtaget inte sända reklam för

från landdet gäller satellitsänd TV-reklam kommerNär ettsom
övervägandenutanför den europeiska gemenskapen bör göras samma

gjorts Var alkohol-den svenska tillämpligheträttens som ovan.om
sakna betydelsereklamen har sitt bör således huvudregelursprung som

den kan riktad till konsumenter i Sverige.om anses

14.1.2 Fackpress

marknadsföringRegleringen bör omfatta endastnämnts somsom
vänder sig till verksamma marknadenkonsumenter. De ärärsom
beroende information förhållandenkunskap och rörav om som
alkoholbranschen och de aktuella produkterna för konkurrensenatt
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harbranschenarbetar ioch deTillståndshavarnafungera.skall som
Alkoholreklaminformation.kommersiellbehovsåledes legitimtett av

tillåten.hittillsdärför liksombörfackpressi vara
med fackpressalkoholreklamlagentillEnligt förarbetena avses

publikationerliknandeorganisationstidskrifterochbransch- samt
inte kantill intressenterhuvudsakligenför spridningavsedda som

l977/78:178alkoholdrycker prop.betraktas konsumenter s.avsom
utifrånbedömasfackpress börbegreppetf.. Utredningen47 attmenar

skallvadBedömningenkriterier.delvis andra varaansessomav
vänder sigtidningenmålgrupppå dels vilkengrunda sigbörfackpress

innehåll.tidningenstill, dels
branschtidskrifter,första handutredningen iräknarfackpressTill

alkohol-näringsidkare inomtillsigtidskrifter vänderdvs. som
bransch.dennainomandra verksammaanställda ellerellerbranschen

ellerföreningarskriftervidarefackpressSom ut avsom gesanses
fackfolkbranscheninomför verksammasammanslutningarandra -

alkoholdrycker så längeförsäljningenideltareller avpersoner som--
räknasfackpressSombranschen.inomverksammamålgrupperna är

meddemorganisationer förfackligatidningardock inte ut avsom ges
restaurangbranschen.ellertill alkohol-anknytning

bestämmelsernaenlighet medibåde vadFaekpress kan somavse
periodiskaellerskriftertrycktatryckfrihetsförordningen utgöri

Ocksåtryckalster.ellerskrifterandraocksåskrifter kan avsemen
omfattasabonnerarnäringsidkare"elektroniska tidningar avsom

printvissa formerOckså1997:49 137.ifruttrycket SOU onavs.
såledesavgörandefackpress. Det ärfalla inom begreppetdemand kan

vadochsig tillriktarpublikationenutgivningsformeninte utan vem
innehåller.den

alladvs.ibranschenhäralkoholbranschenMed stort, somavses
elleralkoholdryckermedhandlari övrigtsäljer ellertillverkar,

inomnäringsidkareochpartihandlarealltsåHit höralkohol. t.ex.
Även inomverksammaderestaurangbranschen. ärhotell- och som

alko-elleralkoholhandla medhör hit. Attdetaljhandeln med öl
ocksåochsäljaköpa,förutom attinnefattarholdrycker att servera

sådanaochimportera exportera varor.
ocksåbörfackpressskallvad utgöraBedömningen ansessomav
dettainnehåll. Avtidskriftensgrundas påinledningsvis nämntssom

tillhandi förstariktar sigmaterialetframgåsålunda klartmåste att
sinfackfolk isådantInnehållet måste attandra konsumenter.än vara

exempelvis fördet,glädjeeller atthaverksamhet kan nytta avanses
arbets-skaffa kunskapochyrkesskicklighetvidareutveckla sin om

behovettillgodoseocksåInnehållet börbranschen.förhållanden inom
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information alkoholdrycker för ändamål änettav annatom ett rent
kulinariskt eller allmänt intresse.

Tidskrifter huvudsakligen vänder sig till dem harsom ettsom mer
allmänt kulinariskt intresse alkoholdrycker eller i och för sinav som
yrkesverksamhet inte kan ha något behov informationanses av om
sådana drycker bör liksom hittills inte fackpress jfrutgöraanses prop.

48.s.
Alkoholreklam i medlemstidningar föreningar medutsom ges av

syfte sprida kunskap alkoholdrycker eller öka intressetatt förattom
vissa drycker bör, de periodiska skrifterär eller jämförbara medom
sådana skrifter alltid omfattas annonsförbudet för alkoholdrycker.av
Så kallad redaktionell sprida information tilltext attsom avser
medlemmarna alkoholdrycker, deras tillverkning ocht.ex.om
användningsområde kan i vissa fall bedömas marknadsföring.som
Avgörande harär kommersiellt syfte och har kommersi-texten ettom
ella förhållanden till föremål, dvs. det föreligger ett rentom av-
sättningsfrämjande syfte vissa alkoholdrycker. Som redogjorts förav
i avsnitt 7.3.2 nämligen inte denär formen utslagsgivanderent yttre
för bedömningen vad skall kommersiellutgöraav som anses en

Material förening står tillståndshava-utannons. som ges av en som en
och fokuserarnära innehållet på tillståndshavarens produkterre som

kan komma omfattas reklarnförbudet. Genom sådan ordningatt av en
förhindras alkoholreklam i medlemstidningar i det främstautsom ges
syftet kringgå alkoholreklamregleringen.att

14.1.3 Något s.k. indirekt reklamom

Utredningen har i avsnitt 2.4 redogjort för vilka olika marknads-
föringsåtgärder brukar betecknas indirekt reklam. Somsom som
framgår den redogörelsen det inte särskilt vanligtärav att varu-
kännetecken inarbetade för alkoholdryckerär används i reklamensom
för andra drycker, eller tjänster sådant konsumen-sättett attvaror

uppfattar det alkoholreklam. En särskild formterna sådansom av
användning förekommer dock, tidigare i lättölsreklamen.nämnts,som
Utredningen återkommer till reklamen för lättöl och andra alkohol-
haltiga lättdrycker nedan under avsnitt 14.7.

Andra former indirekt alkoholreklam förekommer ärav som
uppgifter alkoholdrycker i tidningsartiklar och i radio- eller TV-om

s.k. produktplacering.samtprogram
förhållandetDet har redaktionell form hindrar inteatt ett program

uppgifter däri kan bedömas marknadsföring.att I MD 1992:19;som
KO ./. Hempel Färg Sverige AB 2. Byggplast ErlandssonJan AB
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i konkurs Sanna Satellite AB och Moviesion Film och TV-
produktion AB prövade Marknadsdomstolen TV-program medett
redaktionell form innehöll programproducenten utformadesom av
inslag två företag och deras produkter.om

Marknadsdomstolen framhöll det kan förekommaatt frånreportage
företag och uppgifter olika produkter i redaktionellaom utanprogram

detta kan bedömas reklam.att Huruvida framställning detsom en av
slaget skall bedömas redaktionell eller kommersiell kunde enligtsom
domstolen endast med hänsynavgöras till omständigheterna i det
enskilda fallet.

Marknadsdomstolen konstaterade företagen hade kontaktatsatt i
förväg och betalat bidrag till produktionen. Om näringsidkare underen
sådana omständigheter också faktiskt medverkat till lämnaatt
avsättningsfrämjande uppgifter sin näringsverksamhet måste dettaom
enligt domstolen bedömas marknadsföringsâtgärder härrörsom som
från näringsidkaren. Det förhållandet utformningenatt programmetav
bestämdes programproducenten föranledde ingen bedömning.av annan
Inslagen ansågs därför Marknadsdomstolen reklamutgöra med deav
båda företagen Marknadsföringenannonsörer. ansågs otillbörligsom
därför reklamen dels inte kundeatt särskiljas från redaktionellt
material, dels saknade tydligt angiven avsändare. Förbud fortsattmot
sådan otillbörlig marknadsföring meddelades de båda företagen samt,

medverkande, programföretaget och det sändande företaget.som
Produktplacering innebär, utredningen har redogjort för isom

avsnitt 2.4, alkoholdrycker används rekvisitaatt i filmer. Så längesom
produktplaceringen inte kommersiellutgör omfattas den inteen annons

annonsförbudet i alkoholreklamlagen. Ett otillbörligt gynnandeav av
kommersiellt intresse i radio- ellerett TV-program kan dockett falla

inom tillämpningsområdet för 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen. I den
mån produktplacering förekommer i andra medier, exempelvis filmer

visas på biografer, åtnjuter framställningen grundlagsskydd frånsom
vilket det för närvarande inte medges undantag se 1 kap. 9 §
tryckfrihetsförordningen och l kap. 12 § första stycket yttrandefrihets-
grundlagen, jfr SOU 1995:114 54.s.

Utredningen har i anslutningnära till de överväganden tidigaresom
har gjorts beträffande motsvarande frågor rörande tobaksreklam se
SOU 1995:114 118 valt inte föreslå särskilda regler föratts.
produktplacering eller för artiklar eller behandlarprogram som
alkoholdrycker följande skäl. Filmer och TV-program omfattasav av
upphovsrättsliga regler. En lagstiftning med förbud eller andra
restriktioner för i film visa alkoholdrycker elleratt människor som
dricker sådana drycker skulle sålunda komma i strid med den
upphovsrättsliga regleringen. Härtill kommer reglering såvälatt en av
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alkoholdrycker i redaktionellproduktplacering omnämnandetsom av
eller skulle medföra tillämpningsproblem. Det kan intetext program

filmer innehåller bildsekvenseranmärkningsvärt männi-attanses av
skulle svårtskor dricker alkohol. Sålunda det avgränsaattvarasom

affársöve-och visa vad marknadsföring på grundutgöratt ensom av
produktionsbolaget eller tidnings/program-renskommelse mellan ett

Slutligentillverkare eller distributör alkoholdrycker.företag och en av
från grundlagssynpunkt olämpligt medutredningen det ärattmenar

förbud skriva eller talarestriktioner härvidlag. Ett mot att om
innebär betydandealkoholdrycker i tidningar eller i ettprogram

Inslag marknadsföringtryck- och yttrandefriheten. iingrepp i av
tidigare har redogjorts förredaktionella och kantexter program som

ordning.redan enligt gällandeprövas

14.2 Uppbyggnad

marknads-för lagregleringen börmarkerad utgångspunktEn attvara
socialasådana former samhälleliga, ochföringen skall ske under att

alkoholkonsumtionen i möjligaste månmedicinska skadeverkningar av
terminologin i alkohollagen i övrigtundviks. bör i enlighet medDetta

återhållsamhet jfrmarknadsföring bör ske meduttryckas så allatt
markerasalkohollagen. Härigenomkap. och 6 kap. 2 §3 4 § att
syftealkoholpolitiskt ochför alkoholreklamen harreglerna attett

skälförda alkoholpolitiken. Ettregleringen del denär annat attaven
har någotåterhållsamhet begreppetövergå till begreppet är att en

måttfullhet.annorlunda innebörd begreppetän
marknadsföringnäringsidkare vidtobakslagen föreskrivsI att av

måttfullhet § andra stycket.iaktta särskild 12 Dettobaksvaror skall
tobaks-mellan regleringentill intresset likhetkan med hänsyn avav

tobakslagen övergåanledningen också ialkoholreklam finnasoch att
har dockåterhållsamhet. Utredningenanvändandet begreppettill av

lagförslag i den delen.inte utarbetat några
ligger enligt utredningens meningi på återhållsamhetRedan kravet

alkoholtill bruk intemarknadsföringövertalandeatt som uppmanar av
härom motsvarande den nuvarandetillåten. Någon bestämmelseär

behövs därföralkoholreklamlagenbestämmelsen i 2 § första stycket
inte.

måttfullhet precise-kravet särskildinnebördenDen närmare av
utredningensKonsumentverkets riktlinjer. Enligtnärvarande iförras

härvidlaggrundläggande bestämmelsernavärde demening detär attav
regler mark-dels allmännabör skein i lagen. Dettatas omgenom

marknads-vissadirekta förbudnadsföringen dels mot typer avgenom
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fårsålunda framgå marknadsföringen inteföring. Av lagtexten bör att
påträngande eller uppsökande den får endast sakligasamt att avsevara

och deras egenskaper och sannnanhang. Vidareuppgifter om varorna
tekniska framställningar fårdet föreskrivas bilder eller andrabör att

naturligtoch tillbehör situationer harskildra samt ettsomvarorna
direktasamband med dem. Vid sidan härav bör det i lagen in vissatas

liksom förvissa marknadsföringsåtgärder. Dessa börförbud mot
tidskrifter ochgälla marknadsföringen i vissa periodiskanärvarande

härtill fogas förbudgrundlagsskäl böri Radio-TV. Av ett mot
offentligt. Härtill bör in förbudmarknadsföring i filmer visas tassom

marknadsföring såsomsärskilt påträngandeandra formervissamot av
kombinationserbjudanden.utomhusreklam, presentutdelning och

särskildi det följande till behovetUtredningen återkommer enav
regelriktad ungdomarmarknadsföringregel samtmot en omom

på säljställen.marknadsföringen

Annonsförbud14.3

marknadsföringinnehåller förbud vidAlkoholreklamlagen mot att av
ianvända kommersiellaoch starkölspritdrycker, vin armonser

tryckfrihetsför-vilkaandra skrifterskrifter, ellerperiodiska
på ordningen förmed avseendetillämplig ochordningen är som

stycket.skrifter 2 § tredjemed periodiskajämförbarautgivningen är
alkoholdrycker, dvs.dock allaAnnonsförbudet i radio och TV avser
tidningar inte gjordesarmonsförbudet iandra stycket. Attöl 2 §även

förbud med sådanbl.a.öl beroddetillämpligt nämnts att ettsom
strävanden främjasamhälletskunde inverka negativt påomfattning att

39. Att1977/78:l78dryckerövergången till prop. s.svagare
trädde i kraft denursprungligenradio ochreklamförbudet i TV, som

alkoholdrycker inklusive öltillämpligt alla slagsjuli 1991, blev1
1990/91:149.propositionen prop.kommenterades inte särskilt i

enligtarmonsförbuden harhar motiverat införandetskälDe avsom
emellertid intekanalltjämt bärkraft. Detutredningens mening antas

frånfrämjar övergångenförtidningar reklamtillåtandet iatt av
och till intressethärtilldrycker. Med hänsynstarkare till avsvagare

annonsför-omfattasbör ölkonsekvens i lagstiftningentydlighet och av
i dess helhet.budet

gränsöverskridan-ifrågasättas det i tidervisserligenkanDet avom
det aktuellaannonsförbudmedTV-sändningar rimligtde är ett av

svenskunderprogramföretag lyderendastträffarslaget somsom
medlemfrån landsändsAll TV-reklam ärjurisdiktion. ett somsom

TV-direktivet.iåtminstone kravenemellertid uppfyllaskalli EU
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Sådan reklam kanske inte alltid särskilt återhållsam med svenskaanses
mått omgärdas allt vissa restriktioner. I delmätt trotsmen av en
europeiska frivilligaländer gäller överenskommelser för alkohol-

ellerbranschen prograrnföretag innebär TV-reklam inteattsom
förekommer eller utformas med hänsynstagande till ytterligare
restriktioner och riktlinjer. Förekomsten gränsöverskridande TV-av
sändningar med alkoholreklam motiverar i sig därför inte slopandeett

armonsförbudet för radio och TV.av
föreskrivs2 § tredje stycket alkoholreklamlagen marknads-I att

föring spritdrycker, vin eller starköl inte får ske kommersi-av genom
ella i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilkaannonser

tillämplig avseendetryckfrihetsförordningen och medär som
ordningen för utgivningen jämförbara med periodiska skrifter.är
Enligt bestämmelse undantas dock från förbudet skriftersamma som
tillhandahålls endast försäljningsställen för sådana drycker.

Tillhandahdllandet skulle åtgärd inom föravse en ramen en
marknadsföring. följdnäringsidkares Som detta synsätten av

departementschefen det skulle finnas några hindermenade inteatt mot
näringsidkare på uttrycklig begäran också konsumenteratt av somen

tillställde dem deinte uppehöll sig på försäljningsstället aktuella
då tagits konsumentenskrifterna; initiativet härtill hade prop.av

f.. den aktuella marknadsföringen på1977/78:l78 52 Förs.
försäljningsställe skulle givetvis gälla den endast fick ägaatt rum

på måttfullhet.under iakttagande kravet särskildav
tycks ha till det förenligt medgjorda uttalandet lettDet att anses

från tillståndshavarealkoholreklamregleringen Specialtidningaratt
beställer ellerinnehåller alkoholreklam konsumenterom prenumererar

inte först distribueratsför det fall alltså materialetpå dem, även att
enligt utredningeneller försäljningsställe. Det ärrestaurang annaten

alkoholreklam material hadeinkonsekvent tillåta sådan näratt samma
falla armonsförbudet för det fall tidningen sålts i denbedömts under

allmänna handeln.
utredningens mening ifrågasättas inte denkan vidare enligtDet om

nuvarande regleringen föranlett särskilda tidningar med alkohol-att
distribution på försäljningsställen kan tyckasreklam med Dettaut.ges

kringgå alkoholreklamlagstiftningen.relativt enkelt sättett attsom
Även tidningar försäljningsställen inte i sådant syfteutom ges

alkoholreklam, intetycks de flesta dem innehålla allmän ärav som
försäljningsstället där tidningenknuten till sortimentet på det aktuella

blir med hänsyn till detdistribueras. Utredningens bedömning nu
inte innehålla någotanförda armonsförbudet fortsättningsvis böratt

tillhandahålls på serverings-undantag för skrifter och tidningar som
ställe.
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tillhandahålls endastdock för tidningarUndantag bör göras som
ingen anledningförsäljningsställen. finns nämligenSystembolagets Det

följerproduktinformation vadSystembolagetsreglera utöveratt som
bedriva detalj-skyldigtåterhållsamhet. Bolagetkravet är attav

sinainformera kundernahandelsförsäljning till konsumenter och om
inför Sverigesmed EG-kommissionenförhandlingarnaprodukter. I

erbjöd konsumen-vikten bolagetunderströksmedlemskap i EU attav
tillhandahållandesärskilt Ettfullgod information,terna varor.om nya

försäljningsstället. Enförekommer på självaendast vadbör somavse
tillåts ialkoholreklam inteförslag blirutredningensföljd attav

gällapå. börkan DettaSpecialtidningar konsumenter prenumererasom
Systembolaget.tidningarockså utges avsom

Konsumentverket har utfärdatsärskilda riktlinjerdeGenom som
starköl förbjudsspritdrycker, vin ochmarknadsföringför an-av

biografer ochstillbildsreklamreklamfilm,vändandet teatrar,av
liknande former punkten 4.2 c. Denreklam iellervideogram som

iakttagitinte hariktlinjernaföreskrivs iföljer vadinte ansessom
måttfullhet.på särskildkravet

yttrandefrihetsgrundlagen gällerförsta stycketEnligt kap. 12 §l
tryckfrihetsförordningenkap. 9 §föreskrivs i 1vad attomsom

alkoholi frågafår meddelas i lagföreskrifter utanannonser omom
radioprogram,också i frågaskall gällagrundlagenhinder att omav

föreskriver stöd iEftersom grundlagenljudupptagningar.filmer och
nödvändigtmeningutredningensförbud det enligtför dyliktlag ärett

kommersiellaförbudfrån vad gällerskillnadtill motettatt, som nu,
meningutredningensenligtmeddelas i lag. Deti filmer ärannonser

förbud följer endastsådanttillräckligtintehärvidlag att ett enav
Med filmeråterhållsamhet.med krav pålagbestärnmelseallmän avses

videogramfilmerinte barayttrandefrihetsgrundlagen ävenenligt utan
stycket.tredjebilder, kap. 1 §rörliga 1upptagningarandraoch seav

iför kommersiellaföreskrivsvadanalogi medI annonsersom
före-mening i lagutredningensbör enligtradio och TVtidningar,

filmerikommersiellaalkoholreklam iförbudskrivas motett annonser
påvisasför filmerdockUndantag böroffentligt. görasvisas somsom

alkoholreklamden månförsäljningsställen. ISystembolagets annars
påkravetdet allmännabedömasfår deni filmerförekommer mot

återhållsamhet.
kan dettillåtet drasbörför vadOavsett gränsen ansessomvar

förbudråderEftersom detologiskt.detgällande mot attärgöras att
det hävdasoch kantidningar, radio TValkoholdrycker iförarmonsera

enskilda.tillsäljs eller hyrsgälla videogramockså bördetta utatt som
konsumenternadockförstnärrmda mediernadeskillnad från ärTill

heltbruk påför enskiltvideograminformationenbeträffande ettett
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tillgångfåföraktivamed Internet,fallet attprecis ärsätt,annat som
vill läsainnehållet. Dendelellerinformationentill entaatt somav

på bioellerTV-programellerradio-påellerlyssnatidning, ettse
underhållningspro-ellernyhets-delhand föri förstadet att tagör av

skälprimärtsåledesdetfilm. De annatgörföreller att avse engram
nämndadeAlkoholreklam ialkoholreklarn.del nuän att ta av

påträngande.dessutommedierna bör meranses

Kommersiella14.3.1 annonser

denhindergällertryckfrihetsförordningen utan9 §Enligt kap.l av
kommersiellförbudstadgas i lagvad motgrundlagen annonsomsom

alkoholhaltigamarknadsföringanvänds vidmåndeni avannonsen
konsumtionfrämjatänkaskanuppgifterallaIntedrycker. avsom

frånundantasskrifttrycktiförekommerdryckeralkoholhaltiga som
46.1973: 123tillämpningsområde prop.tryckfrihetsförordningens s.

ingå i vadundantagetträffasförmåsteFramställningen somatt av
härmedåsyftas ärfrämstVadkommersiellkallas somannons.

ochaffischerpåreklammeddelandentidningsannonser, ävenmen
tryggadsåledesRedaktionell ärhit.hörbroschyrer genomtext

formentryckfrihetsförordningen. Den rent yttreibestämmelserna av
bekräftatsocksåharutslagsgivande. Dettadock inteär ensamttexten

intedomstolen dockdär Högsta tog7511977NJApraxis,i s.se
kommersiellansågsifråga utgörafrågantillställningslutlig textenom

marknads-skall erinras7.3.1. Detavsnitt atteller se omannons
marknadsföringallföreskriveruttryckligen attföringslagen numera

detframgårtydligt ärdetså attochutformasskall attpresenteras
förframgåskalldetochmarknadsföringfråga att svararsomvemom

intekommersiellaföljer§. Häravmarknadsföringen 5 att annonser
inte fårreklambladoch utredaktionell att sefår textpresenteras som

tidning.som en
träffasförkommersiellsåledes attmåste avAnnonsen vara

medelskall utgöradels ettinnebärannonsförbudet. Detta att annonsen
avsättningenfrämjaavseddmarknadsföring, dvs.för att varan,avvara

tillförhållandenkommersiellaharannonsmeddelandetdels rentatt
eller därnäringsverksamhetnäringsidkarensföremål, dvs. avser

tillhandahållen vara.
bakomståralkoholdryckermedhandlarföretag enOm ett som

harbolagetskekunnaingripanden ettsålundabör omannons
den alko-justavsättningenfrämjakommersiellt intresse att avav

emellertidförutsättning ärEn attomfattar.holdryck annonsensom
någonMarknadsföringiframhävsalkoholdrycken somavannonsen.
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inte har koppling till företag i alkoholbranschen kommerett normalt
inte omfattas annonsförbudet.att av

14.4 Reklam på försäljningsställen

På sådana ställen konsumenter själva uppsöker för handla ellersom att
skaffa sig information alkoholdrycker bör alkoholreklam alltjämtom
tillåtas. De motiv har framförts i tidigare lagstiftningsärende försom
tillåtligheten alkoholreklam på försäljningsställen enligtägerav
utredningens mening alltjämt giltighet se 1977/78:178 40.prop. s.
Utredningens uppfattning emellertidär alkoholreklamen påatt
försäljningsställen har ökat i omfattning och den stundtals tänjer påatt

för vad kangränserna tillåtet enligt gällande bestämmelser.som anses
Härtill kommer undantaget från annonsförbudet i 2 §att tredje stycket
alkoholreklamlagen enligt utredningens bedömning lett till marknads-
föringsâtgärder inte kan förenliga med syftet bakomsom anses
alkoholreklamregleringen eller kraven på lagstiftning skall präglasatt

tydlighet och konsekvens. Utredningen föreslår därför delsav att
annonsförbudet i tidningar inte förenas med undantag det föränannat

i skrifter tillhandahålls på försäljningsställen förannonser som
Systembolaget, dels marknadsföring på försäljningsställen fåratt avse
endast de alkoholdrycker säljs eller där. Härigenom blirsom serveras
det inte heller möjligt för konsumenter specialtid-att prenumerera
ningar med alkoholreklam.

14.4.1 Vad försäljningsställenär

Försäljningsställen för spritdrycker, vin och starköl i huvudsakär
Ävenpubar och barer Systembolagets butiker.restauranger, samt

andra platser där det med vederbörligt tillstånd säljs spritdrycker, vin
eller starköl till konsumenter eller där det föreligger till försäljningrätt

öl i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6 § och 6 kap. 1 § andraav
och tredje stycket alkohollagen försäljningsställen.är Försäljnings-
ställen således vid sidan deär nämnda ställena också sådanaav nyss

livsmedelsbutiker, hotellrum med minibarmässor, ochsom restau-
på tåg. En förutsättning för ställe skall bedömasatt ettrangvagnar som

försäljningsställe och därmed för tillåtligheten alkoholreklamav- -
det finnsär tillstånd eller i enlighet med alkohollagenatt en en

grundad sälja ellerrätt alkoholdrycker till konsumenter.att servera
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försäljnings-medförevarande sammanhangFrån vad i avsessom
serveringstillstånd gäller,där tillfälligtdock ställenundantasställe

företagsfester.ellerförenings-t.ex.

påtillåtnamarknadsföringsåtgärder ärVilkal4.4.2

försäljningsställen

åter-ske medmarknadsföring skallpå allkravetallmännaDet att
försälj nings-marknadsföringsåtgärdersamtligagällahållsamhet bör

dock enligtbördetta kravingår iVad ut-ställen. närmaresom
alkoholdryckervilkendelsberoenderedningen typ avavvara

frågaförsäljningsställe det ärvilkendelsförsäljningen typ avavser,
försäljningsställepådetifrågainte kommasåledesbörDet att ettom.

saluförs ellerinteöverhuvudtagetalkoholdryckerförreklamgörs som
till deanknytning endasthaalltsåReklamen bördär.serveras

försäljnings-det aktuellasortimentetingår ialkoholdrycker som
överväganden.särskildaföljandehärvidlagUtredningenstället. gör

ölFörsäljningsställen för

följandeför öl börförsäljningsställenoch andralivsmedelsbutikerI
isaluhållandetsjälvafrämstbör skeMarknadsföringengälla. genom

endast fåskyltfönster börlokalen. Itillanslutningi direkteller
utbjuds.detvilket prisoch tillsäljsölvilketupplysas somom

mångaölbeaktandemed ärbör skeMarknadsföringen att en avav
utgångspunkt frånoch medförsäljningtillutbjuds attsomvaror

för handlaförsta handförsäljningsstället ibesöker attkonsumenterna
ocksåmåstemarknadsföringenutfornmingenVidöl.änannat av

drickaeller kaninte villfinns konsumenterdetbeaktas att som
alkohol.

Systembolaget AB

Systembolagetbedrivsdag ägerimarknadsföringDen rumavsom
saluhållande inne iochskyltfönsteriskyltningbl.a. annatgenom

Vidoch Varunytt.Uppdragetskrifter såsomibutikerna samt
Systembolagetsbeaktasmarknadsföring måstedennabedömning av

produkter.sinainformeraskyldighetochställningsärskilda att om
alkoholreklam itillåtasfortsättningsvisböranmärkts ävenSom ovan

butikerna.tillhandahålls iskrifterbolagets som
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Försäljningsställen med serveringstillstånd

Marknadsföring alkoholdrycker på och andra liknanderestaurangerav
försäljningsställen bör tillåtas endast den sådana alko-om avser
holdrycker där. På andra försäljningsställen bör få finnassom serveras
i princip endast upplysning alkoholdrycker erbjuds och vilkaatten

håller.priser de I övrigt bör alkoholreklamen bedömas allmäntmot ett
krav återhållsamhet. En liberal bedömning detta krav kanmer av
ske för alkoholreklam på där det säljs alkoholdrycker. I vadmässor
mån sådan reklam skall bedömas återhållsam beror bl.a.som

och vilka deltar i den.mässans tema som

Internet14.5

den lagstiftningensFrågan svenska tillämpning på marknadsföringom
med internationell marknadsföring Internet böra enligtprövasanses

principer gränsöverskridande marknadsföringsamma som annan
exempelvis i tidningar och i radio och television. Utgångspunkten är

den svenska lagstiftningen tillämplig sådan marknadsföringäratt
riktar sig till svensk publik. Huruvida viss marknadsföringsom en

riktar sig den svenska marknaden eller inte blir beroende bl.a.mot av
vilket språk används och eller vilka avsändare. Denärsom vem som
svenska marknadsföringslagstiftningen kan sålunda bli tillämplig på
marknadsföring bedrivs från utlandet utländskt bolag.ettsom av
Svenska innehavare s.k. websidor eller webtorg såledeskan ha ettav

för sådan marknadsföringmedverkansansvar ligger på derassom
eller via länkar tillgängliga från deras s.k. siter. Enärservrar som

jämförelse kan här med det för innehållet i s.k. elektro-göras ansvar
föreslåsniska anslagstavlor i regeringens 1997/98: 15 medsom prop.

förförslag till lag elektroniska anslagstavlor.om ansvar
Frågan hur förekomsten alkoholreklam på skallInternetom av

naturliga skäl inte berörts i ursprungliga för-bedömas har deav
till alkoholreklarnlagen. Sådan reklam har inte hellerarbetena berörts

i samband med införandet reklarnförbuden i radio och television.av
Tillåtligheten den har emellertid kommit aktualiseras under deattav

åren, bl.a. förfrågningar och anmälningar hos Konsu-senaste genom
mentverket.

sålunda februari förfråganKonsumentverket besvarade i 1997 en
Systembolaget Konsumentverkets bedömningABav om av en av

information KonsumentverketSystembolaget planerad Internet.
därvid följande.anförde bl.a.
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annonsför-omfattasdirektkan inteReklam Internet avanses
Reklam-alkoholreklarnlagen.3i 2 §budet det är avgränsat stsom

tidningar eller iiannonseringmedlikheterdockmediet bär stora
harAnnonsering Interneti 2 § 2 st.förbjudsradio/TV som

aktivtmycket begränsateftertillgängligtochspridning är ettstor
tillgång tillharfrån den nätet.handlande som

i fram-bedömaskommersådantreklammediethurOavsett attsom
måttfullhet förpå särskildkravetpraxis gällerellerlagstiftningtida

betydelsedet harhärVialkoholreklam. attstordenna attanser
framtid kommerfall inomi attellermediet är, vara,vart snaren

begränsatmycketefterallmänhetmycket bredtillgängligt för etten
informationmedblandasockså reklamenTill detta hörinitiativ. att

påverkan.indirektstarkleda tillkanpåpå Internet sättett ensom

informationSystembolagetsintebordeKonsumentverketEnligt om
detocksåanmärkteVerketläggas atti nätet.Varunytt utvarornya

bolagetsiinnehålletgenomslagskrafttill denhänvisningmed som
prislistan Internetkunde ifrågasättasfåkundeprislista varom

intentioner.alkholreklamlagensmedförenlig
till blandskrivelser1997 iunderKonsumentverket har sommaren

ifrågasatt denbryggeriertill någraochSprit ABVinVSannat
bedrivit på Internet.företagdessamarknadsföring sina somvarorav

marknadsföringslagengällandedärvid gjortharKonsumentverket att
marknads-ochmarknadsföringsåtgärderdessatillämplig på attär

alkohol-striderpå Internetförekomstsinredan motföringen genom
Konsumentverket närmastenligtMarknadsföringen kanreklamlagen.

harberörda företagenskrifter. Deperiodiskaimedjämföras annonser
marknadsföringde bedrivitbestrittKonsumentverkettillyttrandeni att

alkoholreklarnlagen.striderpå Internet motsom
ärendena.aktuelladeavgjortinteKonsumentverket har ärmu

information påförskyddetgrundlagsmässigadetFrågan om
betänkandet SOUMediekommittén ibehandladesInternet av

fannKommitténmedier.för attGrundlagsskydd1997: 149, nya
betraktasfårsigmedium ibetraktaskan utaninte ettInternet somnu

datorkommunikationformerolikamöjliggörsystem avett somsom
gällerdet avgöraför sigbetraktasfår närtillämpning attvarjeoch att

ansåg InternetKommitténeller inte.föreliggergrundlagsskydd attom
anledningfinnsdetsådantformer sättsinafunnit attknappast ett nu

yttrandefri-förskyddtillför just Internetsärskilda reglerövervägaatt
viktigtemellertiddetkommittén attEnligtpåheten nätet. var

det blirvidtaskanlagändringarsåföljsutvecklingen att omnoggrant
betänkandeMediekommitténsremissbehandlingenUndermotiverat. av
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framkom bl.a. synpunkten Internet borde betraktas mediumatt ettsom
och kommittén borde ha grundlagsskydd.övervägt Iatt prop.
1997/98:43 bl.a. tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-om
grundlagens tillämpningsornråden, f.n föremål för riksdagensärsom
prövning, ansluter sig regeringen i huvudsak till vad Mediekommittén
anförde rörande frågan lagstiftning det gäller grundlagsskyddetnärom
för Internet.

Utvecklingen inom de s.k medierna har under åren varitnya senare
utomordentligt snabb och den kommer säkerligen också fortsättnings-
vis leda till förändringar förutsättningarna för marknads-att stora av
föring och tjänster. Utredningen har inte förutsättningar attav varor
analysera denna utveckling Vadnämiare. emellertid beträffandesom
marknadsföringen alkoholdrycker står klart redan idag sådanär attav
marknadsföring förekommer i mycket utsträckning på Internet.stor
Den till sin allra del inriktad på internationellär publikstörsta men
viss marknadsföring förekommer också direkt inriktad på denärsom
svenska publiken. sistnämndaDen marknadsföringen har naturligtvis
många drag med marknadsföringen i periodiska skriftergemensamma
eller i radio och TV. I sammanhanget brukar peka på denman
principiella skillnaden ligger däri kunden/intemetanvändarenattsom
själv söker informationen och tjänsterna istället för attupp om varorna
passivt vissa budskap. Denna omständighet skulle leda tillta emot att
mediet inte likt tidningar och Radio/TV skulle så pâträngande attvara
direkt förbud bör Såvitt utredningen har erfarit går dockövervägas.
utvecklingen allt integration mellan exempelvis TV-störremot en
mediet och de s.k. multimedierna.

Enligt utredningens mening det utifrån de alkoholpolitiskaär
hänsyn bestämmande för lagstiftningen alkoholreklamärsom om
självfallet önskvärt marknadsföringen alkoholdrycker överatt av

i såInternet utsträckning tillåtsmöjligt bara inom de gränserstor som
för sådan marknadsföring. Det står samtidigtsattssom annars upp

klart reglering måste ske med beaktande internationellaatt en av
förhållanden, vilket i hög grad begränsar möjligheterna ingripaatt mot
sådan marknadsföring på Internet inte särskilt inriktad på denärsom

Ävensvenska publiken. den skulle inriktad på svensk publikom vara
kan ingripande med stöd svenska regler inte alltid fullföljas.ett av

begränsningEn i lag, vad följer allmänt krav påutöver ettsom av
återhållsamhet, tillåtligheten marknadsföring på Internet måsteav av
ske med beaktande det grundlagsskydd eventuellt föreliggerav som
för förbudEtt kan införas endast det på motsvarande sättsystemet. om

annonsförbudet i tidningar och radio/TV har stöd i grundlagen.som
Under det pågående lagstiftningsarbetet grundlagsskydd förom nya
medier har inte föreslagits något särskilt grund-nämntssom nyss



lagstiftning196 Närmare 1998:8SOUen nyom

ochtryckfrihetsförordningeniVissa reglerlagsskydd för Internet.
huvudregelntillämpligadock bliyttrandefrihetsgrundlagen kan om

den särskildayttrandefrihetsgrundlagen,kap. 6 §i 1radioprogram
i l kap. 9 §medieföretagvissadatabaser hosregeln m.m.om

andrabilageregeln i kap. 7 §s.k 1yttrandefrihetsgrundlagen och den
Med1997:49 181.SOUtryckfrihetsförordningen,stycket s.se

rättsreglerna påsvåröverskådligaför närvarandetill dehänsyn
rörande lagstift-förekommiti övrigt hartill vadområdet och som

mening inteenligt utredningensdetdetta områdeningen på är
marknadsföringför lagstiftningenmeningsfullt inomatt avomramen

sådan marknads-bestämmelsersärskildaalkoholdrycker överväga om
bestämmelser följer enligtsådanainte någraInförsföring på Internet.

alkoholdryckermarknadsföringsagdadetutredningen att avovanav
återhållsamhet.hållen regelallmäntkanpå Internet, prövas mot omen

områdetgrundlagsskyddadedetförekommer inommån reklamendenI
grundlagsskyd-tillhållningrestriktivönskemåletfår anpassasenom

det.

alkoholreklamoch14.6 Ungdomar

syftat till skyddaalkoholpolitikenhar den svenskatraditionAv att
följder.negativaalkoholkonsumtionensfrånungdomenframför allt

alkoholdebuten skerbl.a.angelägetsärskilthar härvidDet attansetts
tidigrisk denfinns sålunda görmöjligt. Detså attsent ensomensom

i högre gradvid alkoholsmakenår vänjer sigoch ialkoholdebut unga
utredningensEnligtmissbrukar alkoholochkonsumerar vuxen.som

särskiltbarn och ungdomarbakgrundmening dennaär mot en
alkohol-vid utformningenhänsyn tillskyddsvärd att ta avgrupp
avsnitthar redogjort förtidigareSom utredningenreklamregleringen.

alkohol SverigeEuropadeklarationenockså beaktas13.2 bör somom
alla barn ochslogs fast bl.a.1995. I densig till i decemberanslöt att
skyddad frånmiljöi ärungdomar har växarätt att somupp en

månoch i möjligastenegativa följder, äralkoholkonsumtionens som
alkoholhaltiga drycker.marknadsföringfredad mot av

Särskilt alkoläsken14.6.1 om

omgärdad medgällande regelsystemredan enligtAlkoholreklamen är
alkoläskenmarknadsförarestriktioner. Möjligheterna ärstarka att

har det vidhar kunnat finnaSåvitt utredningendärför begränsade.
reglernaförekommitalkoläsk hittills intemarknadsföringen att omav
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anmärkningsvärtalkoholdrycker har imarknadsföring överträttsav
produkten attraherar barn ochfall. står dock klartmånga Det att

och utformning, dvs. redanungdomar redan sin smak genomgenom
ungdomar.vänder sig i första hand till barn ochsin image. Alkoläsken

omständigheterutredningens mening framför allt dessaenligtDet är
marknadsförings-försäljningsframgången och alltså inteförklararsom

direktreklam Dettraditionell mening m.m..åtgärder i armonser,
syfteändringar i lagstiftningen idärför skälfinns överväga attatt

marknadsföring.motverka denna typ av
Sverigefår säljas ilaglig alkoholdryck,Alkoläsken är somen

försäljning. finnsfinns sådan Denbestämmelserenligt de som om
finns detdessa hänseendengrundsortirnent. Ii Systembolagetsintagen

på gemenskaps-Alkoholsortimentsnämndensfrångåanledninginte att
alkoläsken från andrasärskiljergrundade bedömningar. Deträtten som

underlättar övergångenpå försåtligtalkoholdrycker den sättär ettatt
drycker till alko-och andra alkoholfrialäskfrån konsumtion av

risk för ökadframför allt innebärnaturligtvisholdrycker, vilket en
alkoläskensoch ungdomar. Detalkoholkonsumtion bland barn är

för utredningensmotivbarn och ungdomarpopularitet bland som ger
också konsumerasföljande. alkoläskenöverväganden i det Att av

särskildamedför således ingamarknadsförs bland demochvuxna
utredningens sida.frånöverväganden

ungdomarbarn ochi det följande talarutredningenNär avserom
och med ungdomarinte fyllt 18 årbarn demutredningen med som

år.uppnått 18människor somyngre

Åtgärderl4.6.2

alkoläskmarknadsföringtotalförbudEtt mot av

innebär inskränk-lagstiftningEG-domstolen klargjorthar att somen
kan,alkoholdryckermarknadsföra ävenmöjlighetenningar i att om

rörligheten,den friahinder rätt-i siglagstiftningen utgör ett mot
i Romfördraget semed artikel 36folkhälsoskäl i enlighetfärdigas av

rättfärdigas medmålet. För kunnaPublicidaddeAragonesa attt.ex.
dockmåstetvingande hänsynandra s.k.artikel 36 ellerstöd av

nödvändigproduktmarknadsförainskränkningen i rätten att varaen
enlighet medalkoläsken, ibakgrundproportionell. Motoch attav
bl.a.med tillämpningAlkoholsortirnentsnämndens beslut gemen-av

produkt får dettillåtenbefunnitsskapsrätten, anses varavara en
kanproduktenmarknadsföringtotalförbuduteslutet motatt ett av

med EG-rätten.förenas
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marknadsföra alkoläskmöjligheteninskränkning igenerellEtt att

alkoläskmarknadsföringenframkommitvad harAv avomsom
införandetmotverkasdenna skulle kunnaframgår att av engenom

i sådanfår marknadsförasalkoholdrycker intebestämmelse att
uppmärksam-ägnad fångaform kanförpackning eller attvarasom

sådaninförafyllt år. Möjligheteninte har 20hos demheten att ensom
känneteckensrätten.i första handlagstiftning måste prövas mot

1960:644 innebärvarumärkeslageni §Användningstvånget 25 a
verkligt brukmåstevarumärkeinnehavare göra ettettatt avaven

Ävenhävas.registreringen kommakanmärket, att omannars
skydduppnått sittför varumärkenanvändningstvånget inte gäller som

också sådant varumärkenaturligtvisinarbetning, krävs attgenom
skall bestå.skyddetanvänds för att

kommersiellaialkoholreklarnlagenFörbudet i 2 § mot att annonser
ochelleri ljudradio- TV-programmarknadsföra alkoholdrycker

visserligenskrifter innebäri periodiskavin och starkölspritdrycker,
varumärken. Vissaanvända vissaiinskränkningredan det rätten atten
Marknadsföring iutestängda.regleringenreklamrnedel med denär

genomslagskraft och fårhar dessutometermedier och i storpressen
användningstvånget.upprätthållandeviktig fördärmed avanses

ingripandemindredock betydligt äninskränkningarSådana är en
alkoholdryckermarknadsföramöjligheteninskränkning igenerell att

förbudvarukännetecken. Ettunder vissaalkoläsk mottyper av-——
förpackning eller formsådanalkoholdrycker imarknadsföraatt som

fylltinte haruppmärksamheten hos demfångaägnadkan att somvara
därförUtredningenmarknadsföring.träffa all görskulle20 år
skullediskuteradedenbestämmelse sådanbedömningen att nusomen

varumärkeslagen.bestämmelsen i 25 §förstrida grundernamot a
alkoläskmarknadsföringenregleringendiskuteradeDen avavnu

möjlighetenomintetgöra,inteförsvåra,skulle dessutom attt.o.m.om
tidigareinarbetning skallinarbetning. Viduppnå skydd ettgenom

den s.k.del inomför betydandevarumärke käntokänt göras en
kraftfullareochexponeringkan krävasomsättningskretsen. Det större

skydduppnåinarbetning änförmarknadsföring ett attatt genom
härtill kanOckså med hänsynsådan grund.upprätthålla skyddett
intebestämmelsesådanenligt utredningen övervägts ansessom nuen

godtagbar.
internationella kon-åtaganden enligtkommer SverigesHärtill

Enligtredogörelse.kapitel 12 förventioner se nämnare t.ex.en
varumärke ianvändningenTRIPs-avtalet fårartikel 20 i ettav

särskilda krav. Somskall försvårasnäringsverksamhet inte oskäligt av
i artikelnsärskilt kravmedexempel på vad attangessom avses
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ifrågasättaskansärskild form. Detianvändasskall omvarumärket
förenligalkoläskenpå ärsikteregleringendiskuterade tarden somnu

quelletellevidarebörsammanhangetITRIPs-avtalet.20 iartikelmed
Enligtuppmärksammas.Pariskonventionenquinquiesartikel 6iregeln

iregistreratvederbörligenvarumärke ärvarjeskallregeldenna som
ursprungligaskydd i sinerhållaochregistrerashemland kunnasitt

Sverige.också här idvs.unionsländer,andraiform
och interegistreringendastvisserligengällerregelnquelleTelle

användningeniinskränkninglångtgåendeså somEnanvändningen.
registreringsvägraneffektdockfårskisseradeden som ensammanu

varumärkeslagens140. Detsärskilt ärff.1351995:114SOUjfr s.s.
förmöjliggörakonventionernas,internationella attdeliksomavsikt,

varumärkenregistreradesinaanvändavarumärkesinnehavaren att
använd-tillensamrättinnehavarnaberedaochkommersiellt, att en

varumärkeregistreratillåtetdet ettvarumärket. Om är attningen av
det.användatillåtetocksådetbör attvara

4 iartikel 15ochPariskonventioneniartikel 7måsteSlutligen
intevaruslagetframgårdessaAv attuppmärksammas.TRIPs-avtalet

Också dessavarumärken.registreringenförhinderfår utgöra av
alltförböranmärktsregistrering, enartiklar rör nysssommen

varumärketillanvändningsrätteni ettinskränkninglångtgående
artiklarnaangivnadeOcksåregistreringshinder.medjämställas nuett

regleringendiskuteradedenförhinder i vägen avförmodligenlägger
alkoläsken.

gällerbedömningarangivnaunderstrykasdockskall attDet nu
användningenpåsiktereglering avförutsättning tarunder att somen

absoluttillmed hänsynmotiveras ettkaninteformi vissvarumärken
jfrvarumärkeslagen2-3stycketförsta14 §iregistreringshinder

12.2.2avsnittunderframgått tarSomsection B.quinquiesartikel 6
folkhälsoargumentpåsikteintestycket 3första§i 14bestämmelsen

inskränkningrättfärdigakunnaskulleskälsådanaandra eneller som
denfördiskuteratssådant sätt nupåvarumärkesrätteni som nu

intealkoläsken. Det ärmarknadsföringenregleringenövervägda avav
varumärkenanvändningregistreringhindra avfrågaheller attom

iförutsättsdet sättallmänhetenvilseledaägnade somär attsom
2.stycketförsta14 §

tillhänsynmeddetbedömningsamlade ärutredningensEnligt
marknadsföringenbegränsamöjligt avintekänneteckensrätten att

ägnadeär attförpackningarförbudmed somalkoläsk mot m.m.ett
20 år.underdem ärhosuppmärksamhetenfånga som
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Ett förbud marknadsföra alkoläsk på försäljningsställenmot att

Marknadsföring alkoholdrycker kan för närvarande skeav
säljställen. Utredningens hittillsvarande överväganden integer
anledning till införandet någon reglering i detta avseende.av annan
Emellertid skulle undantag kunna för alkoläsk. Med sådangöras en
reglering skulle marknadsföringen alkoläsk tillåten endastav vara

själva saluhállandet på och dylikt och i System-restaurangergenom
bolagets butiker. sådan betydande inskränkningMot i möjlighetenen

marknadsföra alkoläsk kan dock invändningar görasatt samma
gällande anförts beträffande totalförbud mark-ett mot attsom ovan
nadsföra alkoläsk eller generella inskränkningar i möjligheten att
marknadsföra produkten.

Härtill kommer så långtgående inskränkningar hittillsatt som
diskuterats faller utanför motivet skydda barn och ungdom frånatt
marknadsföring alkoläsken. Barn och ungdomar får inte köpaav
alkoläsk före 18 års ålder och på Systembolaget innanrestauranger
de fyllt ställen besöks20. Dessa huvudsakligen sådana äldreärav som

Effekten20 år. diskuterad inskränkning marknadsföringenän av nu av
på försäljningsställe skulle därför dessutom troligen begränsad.vara

Slutligen vill utredningen följanmärka På försälj ningsställeett
reklamens förenlighet med gällande bestämmelser kontrollerbarär mer

till skillnad från vad fallet med marknadsföring alko-är t.ex.som av
holdryck i gränsöverskridande TV-sändningar och på Internet. Ett
förbud reklam för alkoläsk skulle kunna medverka till användan-mot
det sådana svårkontrollerbara reklammedel.av

Sammanfattningsvis finner inte utredningen anledning föreslåatt
särskilda begränsningar marknadsföringen alkoläsk på för-av av
säljningsställen.

lagstiftningAnnan

Marknadsföringen alkoläsk riktad barn och ungdomar kanmotav
förmodligen angripas redan med stöd dagens reglering såvälav av
marknadsföringen i allmänhet alkoholreklamen. Det kan emeller-som
tid finnas anledning ändringar i lagstiftningen tydligare änatt genom
vad gäller klargöra det oförenligt med kravet på godärattsom nu
marknadsföringssed rikta marknadsföringen alkoholdryckeratt motav
barn och ungdomar.

All marknadsföring skall enligt 4 § marknadsföringslagen stämma
med god marknadsföringssed och i övrigt tillbörligöverens även vara

konsumenter och näringsidkare. Med god marknadsföringssedmot
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enligt 3 § marknadsföringslagen god affärssed eller andraavses
vedertagna syftar till skydda konsumenter ochattnormer som
näringsidkare vid marknadsföring produkter.av

Som tolkningsunderlag för vad skall godutgörasom anses
marknadsföringssed tjänar bl.a. Internationella Handelskammarens
Grundregler för reklam ICC:s grundregler, myndigheters råd,
riktlinjer och föreskrifter Marknadsdomstolens praxis. Precisera-samt
de regler marknadsföring finns också i andra lagar, såsom kravetom
i alkoholreklamlagen på särskild måttfullhet skall iakttas vid denatt
tillåtna marknadsföringen alkoholdrycker. Vid bedömningen vadav av

skall god marknadsföringssed skall beaktasutgöra attsom anses
konsumenten regelmässigt endast har flyktig kontakt med mark-en
nadsföringen. Särskilda krav vederhäftighet ställs sådan reklam

riktar sig till Hit hör barn och ungdomar.som svaga grupper.
ICC:s grundregler grundläggande princip reklamattanger som en

skall utformas med vederbörlig känsla socialt ICC:sAvav ansvar.
grundregler framgår vidare reklam inte får utnyttja barns naturligaatt
godtrogenhet eller ungdomars bristande erfarenhet och reklamatt som
riktas till eller ägnad påverka barn eller ungdom inte fårär att
innehålla framställning i 0rd eller bild kan medföra fysiskasom
skadeverkningar påverkaeller dem negativt i psykiskt eller moraliskt
avseende artikel 13. En marknadsföring alkoläsk kanav som anses
rikta sig till barn och ungdomar bör inte bedömas förenlig med kravet
på reklamen skall utformas med vederbörlig känsla socialtatt av

och kan också medföra risk för skadeverkningar.ansvar anses
Att Marknadsdomstolen in ICC:s grundregler i bedömningenvägt
vad skall god marknadsföringssed framgår bl.a.av som anses vara av

MD 1973:5, 1983:25 och 1996:7.
MD 1983:25 bakgrunden följande.I VeKå Postorder AB hadevar

sålt bl.a. ingredienser för hemtillverkning vin och redskap samtav
handböcker för sådan tillverkning. Bolagets produkter hade marknads-
förts i postorderkatalog bl.a. skickats direktadresseraden som som
reklam till enskilda konsumenter, däribland barn och ungdomar under
20 år. Erbjudandena hade kombinerats med formuleringar t.ex.som
"Snabb-vin med äkta spansk druvsaft och dansk superjäst isamt

fallnågot illustrerats med fårgbild glas innehållande vitt vin,etten av
Ävenvindruvsklase och några räkor. "Vinkungens bok" och "Nyaen

hembränningsboken" hade marknadsförts i postorderkatalogen. KO
väckte talan Vekå Postorder vidAB Marknadsdomstolen.mot

Eftersom barn får ha begränsad möjlighet värja sigatt motanses en
den personliga bearbetning direktreklam innebär, borde enligtsom
Marknadsdomstolen vissa begränsningar gälla för sådan reklam.
Marknadsdomstolen konstaterade därefter det bakgrundatt mot av-
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marknads-försäljning ochreglerari den lagstiftninginnehållet som
kännedomenallmännadrycker denalkoholhaltigaföring samt omav

ifrågavarandemarknadsföringhälsorisker vidalkoholens av-
ansvarskänsla.måttfullhet ochsärskildiakttasutrustning måste
socialtmed känslautformasreklam skallPrincipen att ansvar,avom

GrundreglerHandelskammarensInternationellafastslagen ifinnssom
Marknadsdomstolen särskilt starktsig enligtgjordeför reklam,

Marknadsdomstolen farmsammanhanget.aktuellagällande i det
förenlig med godintemarknadsföringenpåtaladesålunda denatt var

direktadresseradbolaget vid viteDärför förbjödsaffarssed. att genom
hemtillverkning vin tillförutrustningmarknadsförareklam avm.m.

under 20 år.personer
KOMarknadsdomstolen talanprövade1979:5I MD motav

Threeför mellanöletmed reklamaffischPripps-bryggerierna AB en
flerfärgstryck och 11iutfördAffischenTowns. metervar cavar

fotografierHela affischenhög.och 2,3lång upptogsmeter sexav
händerna imed ölglas iflicka,pojke ochtvå ungdomar, enenen

försäljnings-placerad vidAffischenomgivning.grönskande ettvar
tennistumeringenunderStockholmTennishallen iKungl.stånd i

Open år 1971.Stockholm
dåvarande regler förciterade bl.a. ICC.sMarknadsdomstolen

bild iord och högalkoholdrycker ireklam föranfördereklam attsamt
måstegrad prä

konstaterade Mark-Därefteransvarskänsla.ochmåttfullhetglas av
utformning i bild måstesinpå grundaffischennadsdomstolen att av

vidstred de dendärförreklamenungdom ochriktad till motattanses
ölreklam.förreglernagällandebryggerinäringentiden inom egna

underaffischenkonstaterade vidareMarknadsdomstolen uppsattatt var
därförblevMarknadsdomstolens slutsats attett sportarrangemang.

gällandedåotillbörlig enligt denuppenbartpåreklamen sättett var
marknadsföringslagen.

ICC:s Grund-grundvalprövadesmålnyligen avgjortI ett av
marknadsföringitillbörlighetenreklamregler förläggande somen

./. Unit i1996:7; KOår. I MDåldern 13-30till dem iriktade sig
Ängelholm fritidsskorförsålundaprövadesUnitAB somen armons

eller stampadetrampadenågonvisade hurbildinnehöll bl.a. somen
uttryck.plågatmyckethadeansiktemanligtpå ettett som
grundreglerna inteenligtreklamåberopadeMarknadsdomstolen att

vålds-leda till ellerbefaraskannågotfår innehålla uppmuntrasom
överseendeframståfårintetill barnreklamhandlingar attsamt som

strida lag ellerkandär dettasammanhangvåld ibruk motmed av
Domstolenuppträdande.socialtförgodtagnaallmänt ettnormer
någrahadevåldsscenenpåtalade använtsdenkonstaterade utanatt som
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fickdeninslagförklarandeellerförrnildrande attsamthelst anses
våldsådantuppfattningentill skapabidravåld och atttill attuppmana

stridamarknadsföringenbedömdes motHärigenomförekomma.fick
otillbörlig.därmedaffärssed ochgod var

meningutredningensenligtvisarrättsfallen attredovisadeDe nu
underlagtillräckligtkunnaskulle utgöramarknadsföringslagenredan
avseendemarknadsföringsâtgärdervissaprövningför omaven

marknadsföringssed.godpåmed kravetförenligaalkoläsken är
10.3.3det undertillämplig. IalkoholreklarnlagenocksåGivetvis är

AfternoonsCoochyHoochyangåendeärendetanmärkta som
annonseringenverketfann96/K2271 attKonsumentverket prövat

varitdet hafallet tordedetalkoholreklamlagen. I enstred mot
Konsumentverketföranleddeannonsförbudet attöverträdelse somav

marknadsföringen.kritisera
marknadsföringvidiakttasskallmâttfullhetsärskildpåKravet att

marknadsföringenocksåkan prövasalkoholdrycker mot avav
från hög-skeralkoläskmarknadsföringalkoläsk. Om t.ex. enav

iVattenfestivalenundervarit falletpåstås hasåsomtalarbilar,
riktlinjerKonsumentverketsstridadetskulle1996,årStockholm mot

såledesbordemarknadsföringsådanEn1979:5.KOVFSpunkt 4.2
detskulleDärmedmåttfullhet.särskildkravetstrida varamotanses

marknads-stödmedmarknadsföringeningripamöjligt mot avatt
sanktionssystem.föringslagens

för-videlleralkoläsk ettinslagDominerande typ avenav
alkoholreklamlagen.stridaockså kunnaskullesäljningsställe mot

18underungdomartilleller säljasfâr inteAlkoholdrycker serveras
riktatillåtethellerintedet attSjälvfallet bör20 år.respektive vara

Enligtdessaalkoholdrycker motmarknadsföringen grupper.av
sinfrämstalkoläskemellertidharuppfattning genomutredningens

inriktatsövrigtiutformning motochförpackningproduktensimage,
ungdomar.

tillintressetydlighetensdet ibörmeningutredningensEnligt
bestämmelse,införasmarknadsföringsådanförhindrandet varavenav

riktafårintealkoholdryckermarknadsföringenframgårdirekt att av
med barnåsyftarutredningenVadungdomar.ellersärskilt till barnsig

utredningensenligtfinns14.6.1. Detunderharungdomaroch angetts
härom.bestämmelseprecisnågonanledningingenmening att ange

harmarknadsföringentillämpligblirbestämmelse ensådanEn om
läggerlättungdomarochbarndet kanutformning attsådan antasatt

skallHärvidmarknadsföringen.påverkaskanochmärke till av
svårarehar äntonåreniungdomaroch vuxnabarnbeaktas att yngre

kanDetmarknadsföring.värja sigochgranska motkritisktatt
marknads-bevisaför KOsvårigheter attmedföra attnaturligtvis en
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bedömnings-Viktigaungdomar.till barn ochsig särskiltföring riktar
dryckenssammansättning,ochdryckens egenskaperhärvidkriterier är

utformning. Denförpackningensochdesspopularitet hos namnunga,
varumärkensikte påensidigtsåledes interegleringenföreslagna tar

beaktasbör dessameningutredningensEnligtförpackningen.eller
Utredningenframställningen.helhetsbedömningförinom avenramen

tillförfattningskommentarenöverväganden imedåterkommer närmare
alkohollagen.stycketkap. 2 § andra4

ungdomarsmed barn ochtillkommaåtgärder förAndra rättaatt
alkoläskkonsumtion av

konsumtionungdomarsochmed barnstillkommaFör rätta avatt
inomdels åtgärderbedömningutredningensenligtalkoläsk bör ramen
langningennationella åtgärderdelssamarbetet,europeiskaför det mot

Även utanför uppdragetfallerdetverkningsfulla. attmest omvara
vill dockmarknadsföringensådanaåtgärderandra rörföreslå än som

följande.peka påutredningen
de störstabedömning nänmts,utredningens är,Enligt ett avsom

sinpå grunddryckenalkoläskenmedproblemen att samman-av
heltdärför kunnaskulleåtgärdså lättdrucken. En attsättning är vara

i stridskall kommaförbud inteförbjuda produkten. Förenkelt att ett
fattasbeslut intesådantbörgemenskapsrätten ettmed bl.a. ett av
understrykadockvillUtredningenEU.beredas inomenskilt land utan

Fråganfrågeställningar. ärfleramedföraåtgärd skullesådanatt en
färdig-minstinteskallförbudsådant avgränsas, mothur ettt.ex.

någothittillsinte utgöraåtminstonedrinkarblandade ansettssom
Vidare kan detalkoholkonsumtion.ungdomarsproblem försärskilt

äganderät-medkonfliktiskulle kommaförbudinteifrågasättas ettom
ten.

kanalkoläskenefterfrågan påtotalaminska denEtt sätt attannat
verka förEUnämligen inominitierade,socialministerndet attvara av

tillhänförsdenpå såalkoläskenklassificering sättändrad att enaven
medpriset, tillsammansEftersomspritdryck.ellermellanprodukts.k.

påverkarfaktorernaviktigastede enskilttillgängligheten, är som
detalternativdettaalkoholdrycker bör mestkonsumtionen varaav

ungdomarsochmed barnsproblemetlösaverkningsfulla sättet att
alkoläsk.konsumtion av

problem. TrotslangningenutredningenSom är stortett annatantytt
påalkoläskköpaharungdomar intebarn och rätt restaurangerattatt

ålder konsumerarrespektive 20 års18butiker föreSystembolagetsoch
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många dem alkoläsk. Detta förhållande något måsteårav som
uppmärksammas i det fortsatta arbetet.

Under arbetets gång har utredningens uppmärksamhet fästs också
på försäljningen s.k. alkopulver. Marknadsföringen och för-av
säljningen alkopulver faller dock utanför utredningens uppdragav som
begränsats till bestämmelsernaöversyn för marknadsföringenen av av
alkoholdrycker. Utredningen har inhämtat Socialdepartementetatt

tillsättaöverväger utredning teknisk spritatt Frågoren om m.m. om
försäljningen alkopulver bör kunna komma under övervägande i detav
sammanhanget.

14.7 Reklamen för lättöl och andra alkoholhaltiga
lättdrycker

Lättölsreklamen uppfattas många reklam för starkare öl. Iav som
lättölsreklamen skildras inte sällan situationer, fester ellert.ex.
interiörer från där det mycket vanligt alko-ärrestauranger, att
holdrycker förekommer. finnsDet också framställningar skildrarsom
människor uppträder de druckit alkoholdrycker. Desom som om
egenskaper kanske naturligt förknippar med lättöl, dvs.som man mer

det törstsläckande mâltidsdryckär inte någon alkohol-att en som ger
påverkan, framhävs sällan i reklamen. Att lättölsreklamenmer
påverkar försäljningen starköl har framgått Spendrups reklam-av av
kampanj för Norrlands Guld se avsnitt 10.2.

Marknadsetiska rådet MER har lättölsreklarn vid någraprövat
tillfällen angående MER:s uppgifter, avsnitt 4.4.2. Genomse
uttalande 5/94 MER sin uppfattning till känna TV-reklam förgav om
Åbro lättöl. Bakgrunden följande. Under hösten 1993 sändes ivar

Åbrobl.a. TV4 åtta reklamfilmer för ljusa lättöl. Filmerna utgjorde
varianter En med plågat ansiktsuttrycktema: ett sattav samma man
i länstol intill kylskåp, välfyllt med det aktuella ölet, i iett etten
övrigt möblerat När öppnade kylskåpet ochsparsamt rum. mannen
drack ölen spred sig lugn och harmoniskt uttryck överett ettav

ansikte samtidigt olika störande framföralltmoment,mannens som
hans hustru städade eller försökte med honom, försvann.pratasom
Samtliga filmer avslutades med bild lättölets etikett samt textenen av
Livet har sina ljusa stunder klass 1.-

KO anmälde åttade filmerna och gjorde gällande marknads-att
föringen stred de etiska kraven i ICC:s grundregler för reklam dåmot
den kunde uppfattas stötande. MER fann filmernas utformningattsom
för målgruppen måste ha framstått skämtsamma ochmerparten av som

överdrivna beskrivningar både könsrollsbetingade relations-grovt av
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frågor marknadsfördaoch det lättölets egenskaper behagligaattav ge
dricker farmoch lugnande upplevelser till den det. MER ingensom

anledning till anmärkning de påtalade filmerna på de i anmälanmot
anförda grunderna.

Utredningen har enligt direktiven bl.a. ändradprövaatt om en
definition alkoholdryck kan från utredningensvad ärav som vara en
ståndpunkter motiverad alkoholpolitisk åtgärd. Utredningen har vid sin

uppfattasprövning olika åtgärder lättölsreklamenmot som somav
funnit ändrad alkoholdrycksdeñnition intereklam för starkare öl att en

lämplig avsnitt 13.7. Utredningen har i stället förordatseär vägen
restriktioner för användning vid marknadsföring lättöl avav var-

också används vid marknadsföring starkare öl.umärken som av
begränsas till den marknadsföringRestriktionerna bör att avse som

sådanomfattas armonsförbudet i alkoholreklamlagen. Med enav
fortfarande bli tillåtet för öltillverkareordning kommer det att t.ex.

sina produkter i enligheteller distributörer marknadsföra med deatt
de allmänna bestämmelserna förövriga kraven i alkohollagen samt

marknadsföring i marknadsföringslagen, så länge detta sker änannat
förväxlingi kommersiella på sådant risk försättsamt ett attannonser

starkare produkt inte sker. Om armonsförbudet i tidningar imed en
förordat omfattaenlighet med vad utredningen tidigare har kommer att

marknadsföring i tidningar, radio och TV kunnaockså kommer
ölklart skiljer sig från marknadsföring ochendast lättöl avavse som

starköl.
innehåll andra omständig-på grund framställningens ochOm det av

starkarelikheter mellan varumärkena för lättöl respektiveheter såsom
egentligen starkölöl, uppenbart marknadsföring ärär att avseren

marknadsföring sådant öl, bl.a. armonsförbuden, direktreglerna för av
sådan marknadsföring bör också kunna bedömastillämpliga. En som

första stycket marknadsföringslagen.otillbörlig enligt 4 §
för avsnitt har SvenskaSom utredningen har redogjort i 4.4.2

beslutat relativt långtgående krav påBryggareföreningen nyligen om
innehåll. Enligt uppgift från föreningenlättölsreklamens tydlighet och

tillsammansmitten år 1997 20 medlemmarhade vid somman av ca
för svenskproducerat öl.kontrollerade 99 marknadenprocentca av

utsträckning redanLättölsreklamen således i mycket under-är stor
långtgående restriktioner syftar till den inte skall tjänakastad attsom

indirekt reklam för starköl. låter sig visserligen deDet sägas attsom
alkoholpolitiska önskemålen förändringar i lättölsreklamenom
därigenom i tillgodosedda. reklam har före-Denär settstort som

så allvarligt kommitkommit har emellertid enligt utredningens mening
fortsattstrida grunderna för lagstiftningen inom områdetatt mot att

ocksåsådan reklam bör förhindras redan i lag. följer vadDetta av
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utredningen anfört behovet lagstiftning under avsnitt 13.4.om av
Härtill kommer egenåtgärder helst kan ändras ochnäratt attsom
tillämpningsområdet för Svenska Bryggareföreningens överenskom-

Ävenmelse begränsad till medlemsföretagen. deär sammantagetom
dominerar marknaden för det svenskproducerade ölet kan finnasdet
bryggeriföretag vilkas lättölsprodukter inte träffas restriktionerna.av
Utredningen har den självpåtagna regleringen därför övervägttrots nya
särskild lagstiftning.

Risken förväxling14.7.1 för reklamen för alkoholhaltigaav
lättdrycker med reklamen för alkoholdrycker bör
försvåras

för alkoholhaltigaFör försvåra reklam lättdrycker förväxlas medatt att
reklam för alkoholdrycker föreslår utredningen införandet av en
bestämmelse innebär marknadsföring lättöl och andraattsom av
alkoholhaltiga lättdrycker skall utformas på sådant den inte kansätt att
förväxlas med marknadsföring drycker innehåller 2,25änav som mer

föreslagnavolymprocent alkohol. Den regeln innebär inte bara ett
förtydligande vad föreskrivs för lättölsreklamenav som nu genom
riktlinjerna för marknadsföring öl klass KOVFS 1979:6, 4av p.

ytterligare krav marknadsföringens innehåll för deninnebärutan att
skall godtagbar.anses

marknadsföringUtredningens förslag innebär det vid lättölatt av
eller andra alkoholhaltiga lättdrycker klart och tydligt måste framgå att
marknadsföringen alkoholdryck. Den överenskom-änannat enavser
melse gäller mellan Svenska Bryggareföreningens medlemsföretagsom

innehåller förtydliganden vad i närrmda riktlinjer innebär4som om
tjäna för bedömningen huruvidabör kunna utgångspunktsom av

Mångareklamen uppfyller de ifrågavarande kraven avsnitt 4.4.2.se
också kunnade krav ställs i den överenskommelsen börav som nya

Härtillbeaktas vid prövningen den diskuterade lagregleringen.av nu
dock bl.a. följande krav på marknadsföringenbör ställasannat av

lättdrycker diskuteras.sådana som nu
bör för förenlig med den föreslagna be-Reklamen att anses

ellerföreträdesvis skildra situationer där det önskvärtstämmelsen är
ellerkonsumera alkohol, under graviditetnaturligt änatt annat t.ex.

innehållaföre bilkörning. däremot inte skildra situationer,Den bör
förknippas konsumtion alko-bilder eller kan medtexter avsom

marknads-holdrycker, fester eller inslag från kroginteriörer. Dent.ex.
förförda produkten skall finnas lättillgänglig konsumenterna i samma

skildras i reklamen.förpackning den somsom
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14.7.2 Ett begränsat förbud viss användningmot av
kännetecken i kommersiella annonser

Utredningen föreslår vidare det vid marknadsföring lättöl ochatt av
andra alkoholhaltiga lättdrycker i kommersiella i periodiskaannonser
skrifter eller andra skrifter vilka tryckfrihetsförordningen är
tillämplig och med avseende deras ordning för utgivningen ärsom
jämförbara med periodiska skrifter, i ljudradio- eller televisionspro-

eller i filmer visas offentligt inte får användasgram som samma
varukännetecken i sin helhet eller till någon del i bruk förärsom en
alkoholdryck eller inarbetat eller registrerat i enlighetär med vad som
föreskrivs i varumärkeslagen 1960:644 för sådan dryck.

Enligt 3 § varumärkeslagen får och i sin näringsverksamhet,var en
under förutsättning det förenligt med god affärssed,äratt som
kännetecken för sina använda sitt släktnamn, sin adress eller sinvaror
firma. Användandet sådana kännetecken åtnjuter skydd enligtav
varumärkeslagen första4 § stycket.

finns näringsidkare utnyttjar firmanDet känneteckensom som
ungefär varumärke. Detta har särskilt gällasätt ett ansettssamma som
sådana bedriver aktiv marknadsföring med bred inriktningsom en

1994/95:59 Vad utredningen erfaritprop. 47. har förekommer dets.
också i alkoholbranschen, vilket exemplifieraskan med Aktiebolagets
Pripps bryggerier användande firmadominanten Pripps. Vidav
marknadsföringen bolagets produkter ingår inte sällan Prippsav

dominerande framställningen.inslag i kan svårtDetett attsom vara
Pripps varukärmetecken, del sådant elleravgöra är ett ettom av om

det firmadominanten.är
syftet med den föreslagna inskränkningen iFör rättenatt att

använda varukärmetecken skall uppnås måste regleringen också avse
sådant användande släktnanm, adress eller firma känneteckenav som
för åtnjuter enligtaktuella skydd 3 och 4 §§ varumärkesla-varor som
gen.

Förslaget användningensikte kärmetecken. Bådetar av
varumärken och firmor konkurrensmedel. Varumärkenär är en
förutsättning för näringsidkarna skall kunna reklam för sinagöraatt

eller på marknadsföra dem. också nödvändigaDesätt ärannatvaror
för konsumenterna skall identifiera dekunna utbjuds påatt varor som
marknaden och för kunna härleda deras kommersiellaatt ursprung.
Varumärken och andra kännetecken kan ha också själv-ettnumera
ständigt kommersiellt värde. Finnan själva rörelsen ochrepresenterar
kan tjäna bärare företagets good-will. Firman möjliggör försom en av
konsumenter, företagockså andra och myndigheter identifieraattmen
näringsidkarna. viktiga funktionerMot bakgrund dessaav som
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varumärken firmoroch har bör inskränkningar i känneteckensrätten
endast komma ifråga starka skäl påkallar det.om

förbudEtt bör sålunda gälla endast marknadsföring i kommersiella
Skälen till denna begränsning i princip desammaär deannonser. som

anförts generell inskränkning i marknadsförarättenmot attsom en
alkoläsken jfr under 14.6.2. Sålunda skulle totalförbudett motovan

använda likadana varukänne- eller näringskärmeteckenatt vid
marknadsföringen lättöl eller andra alkoholhaltiga lättdryckerav som
redan används för alkoholdrycker strida framförallt användnings-mot
tvånget i 25 § varumärkeslagen 1960:644, också hinderutgöraa men

möjligheten uppnå skydd för sitt varumärke inarbet-mot att genom
ning. För inte strida grunderna för bestämmelsen i 25 bör§att mot a
således inskränkning inte långtgåendegöras detän atten mer
fortfarande går verkligt brukgöra vammärket. Vidareatt ett av
skulle sådant förbud kunna strida internationellaett motanses
åtaganden.

Användningstvånget i 25 § varumärkeslagen produktrelaterat.ära
Det mäste alltså verkligt brukgöras varumärket för alla deett av

eller tjänster märket registrerat för. finnsDet emeller-ärvaror som
tid inga krav på hur varumärket används, användandet måstemen vara
allvarligt föreslagnaDen begränsningen kan inte såmenat. anses
långt den kommer i konflikt med användningstvånget.att

Marknadsföring i etermedier och i har genomslagskraftstorpress
och får visserligen viktig för upprätthållande användnings-anses av
tvånget. N äringsidkaren kan emellertid använda märket i andra medier

de omfattas förbudet, ochän kan bruka det vidsom av annan
marknadsföring den sker i kommersiellaän Reklamma-som armonser.
terial distribuerat försäljningsställen,på själva saluhållandet på sådana
ställen reklam Internet under återhållsamma former kommersamt
sålunda tillåten med den föreslagna regleringen. Det skallatt vara
tilläggas redan det nuvarande förbudet i alkoholreklamlagen2 §att

i kommersiella marknadsföra alkoholdrycker imot att annonser
ljudradio- eller TV-program och spritdrycker, vin och starköl i
periodiska skrifter innebär inskränkning i användarätten atten
varumärken.

Regleringen kan emellertid också medföra svårigheter uppnåatt
eller upprätthålla skydd inarbetning. Som framgår kapitelgenom av
12.2.2 fordras för varumärke skall uppnå skyddatt ett genom
inarbetning det skall känt i landet bland betydande delgörasatt en av
dem ingår i omsättningskretsen. Sådan marknadsföringsom som
träffas det föreslagna förbudet har, nämnts, storav som ovan
genomslagskraft och måste därför bedömas viktig kanal försom en

Äveninarbetning. här emellertid utredningens bedömning deär att
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i fortsättningen tillåtna reklamrnedlen och -formerna bör kunnaäven
tillräckliga. sammanhangetI kan erinras det för uppnåatt attanses om

inarbetningskydd inte krävs kännetecknet skallattgenom numera vara
allmänt känt det räcker det känt.ärattutan att

Sammanfattningsvis utredningen den diskuteradeattmenar
inskränkningen i varumärkesanvändningen inte försvårar möjligheterna
för rättighetsinnehavama upprätthålla användningstvânget föratt
registrerade varumärken eller uppnå eller upprätthålla skyddatt genom
inarbetning.

Vår rättsordning skall heltäckande skydd för medborgarnasettge
Bestämmelsen i 2 kap. 18 regeringsformenegendom. § detär

för Utredningen avsnittgrundlagsfästa skyddet äganderätten. har i 7.5.
redogjort för bestämmelsens innebörd.

innebärföreslagna regleringen inte Övertagande denDen ett av
rättigheten den fönnögenhetsrätt förutsättsimmateriella eller som

innebärenligt lagrummet för till ersättning skall utgå ochrättatt
grundlagsskyddadedärför enligt utredningens mening inte denatt

till egendom kränks.rätten
bestämmelsendet gäller förslagets förenlighet medNär om

förstaegendomsskydd i artikel idet tilläggsprotokollet till Europa-1
utredningen följande överväganden.konventionen gör

också immateriella rättigheter och ekonomiskaMed egendom avses
intressen förknippade med utövandet näringsverksamhetärsom av

ekonomisk verksamhet.eller annan
Europakonventionens skydd för äganderätten omfattar iregler om

rådighetentill regeringsformen skydd inskränkningar iett motmotsats
omfattar också skyddimmateriella tillgångar. Deöver ett mot

immateriellainskränkningar i möjligheten fritt använda denatt
Bestämmelsenrättighet till varukänneteckenensamrätten ettsom ger.

förutsättningar inskränkningarinte undantag; under vissa ärär utan
genomföra sådantillåtna. Bland föreskrivs har rättannat att stat atten

finner erforderlig för reglera nyttjandetlagstiftning attstatensom av
allmännas intresse. Förviss egendom i överensstämmelse med det att

enskildesrättfärdigas måste dock lagstiftning inskränker densomen
egendom resultat avvägning detanvända sinrätt ettatt avvara av en

lagstiftningen den enskildesallmänna intresse har föranlett ochsom
rättighet oinskränkt, och det måste rådaintresse hans lämnasattav

proportionalitet mellan dessa intressen.
intresseföreslagna lagstiftningen förestavas det allmännasDen av

för därige-hålla tillbaka marknadsföringen alkoholdrycker attatt av
främjandet alkoholkonsumtion. intresse enligthindra Detta äravnom

enligt protokollet medgerutredningens mening i sig sådant detatt
varukärmetecken.lagstiftning inskränkningar i utnyttjandet avom
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lagstiftning den föreslagnaEn med restriktioner för varukänne-som
teckensanvändning innebär inte innehavaren rättigheten drabbasatt av

generell inskränkning avseende all användning kännetecknet.av en av
Rätten använda varukärmeteclcnet inskränks endast under vissaatt
förutsättningar endast föroch kommersiella i vissa medier.annonser
Vid marknadsföring,övrig inte minst vid marknadsföring på sälj- eller
serveringsställen, kommer rättighetsinnehavaren kunna brukaatt
varukännetecknet andra begränsningar kravet på återhållsam-änutan
het. strider därförFörslaget enligt utredningens mening inte denmot

proportionalitetsprincipen.nämndanyss

14.8 Lagforslag

Med hänvisning till de överväganden utredningen har redovisatsom
har utredningen utarbetat förslag till ändringar i alkohollagen. För-
slaget innebär alkoholreklamlagen upphävs och reglerna i denatt att
lagen i omarbetat skick förs in i alkohollagen ff..se 15 Följd-s.
ändringar föreslås i radio- och TV-lagen och i marknadsföringslagen.

14.9 förenlighetLagförslagets med gemenskapsrätten

Sedan EU-tillträdet måste lagstiftaren beakta gemenskapsrättsliga krav
i lagstiftningsarbetet. gäller vid myndigheternas ochDetsamma
domstolarnas tillämpning lagar och andra nationella föreskrifter.av

inledningsvis följande. Gemenskapsrätten i deDet skall anmärkas
delar diskuteras i detta avsnitt kan inte åberopas näringsidkaresom av
inom det landet till stöd för klagomål lagstiftning ellermotegna en
åtgärder försvårar fria rörligheten. först vidden Det är gräns-som
överskridande handel de diskuterade bestämmelserna blirsom nu
tillämpliga. skall vidare understrykas försiktighet alltidDet äratt
påkallad vid analys gemenskapsrättsliga regler och praxis. EG-en av
domstolen praxisinte bunden sina tidigare avgöranden och dessär av

därför alltid förenat med osäkerhet tolkautvecklas ständigt. Det är att
domstolens avgöranden. Utredningen kommer nedan bl.a.att

lagförslagets stöd i de s.k. tvingande hänsynen. skallundersöka Det
skydda liv och hälsaredan här erinras intressetatt attom av av

domstolen det tvingande hänsyn viktigast ochär attsomanses vara
medfört Cassis-doktrinen.konsumentskyddet flest undantag enligt

för följa de gnmd-Friheten reklam kangöra sägasatt en vara av
friheterna skall föreligga inom denläggande fyra EU, närmastsom

medförfria rörligheten för företa nationella åtgärderAtt somvaror.
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inskränkningar i denna frihet kan bedömas brott Romför-ett motsom
draget enligt artikel 30.

Kvantitativa importrestriktioner åtgärder med motsvarandesamt
verkan således förbjudnaär mellan medlemsstaterna enligt artikel 30.
Den innebördennärmare uttrycket åtgärder med motsvarandeav
verkan preciserades EG-domstolen i det s.k. Dassonville-målet.av
Domstolen klargjorde härmed ... all trading rules enactedatt avses
by Member States which capable of hindering, directlyare or
indirectly, actually potentially, intra-Community trade....or
Avgörande härvidlag inte utformningenär åtgärd denutanav en
verkan åtgärden har.

Tidigare stod EG-domstolens praxis klart lagstiftningattgenom
gäller marknadsföring föll inom tillämpningsområdet för artikelsom

30, bl.a. domen i Oosthoeks-målet från år 1982 avsnitt 8.2.2.se
Domstolen uttalade lagstiftning begränsar eller förbjuder vissaatt som
former reklam eller säljfrämjande åtgärder kan, denäven inteav om
direkt importen, detrör slaget den begränsar volymenattvara av
eftersom den påverkar möjligheten marknadsföra importeradeatt
produkter. Således konstaterade domstolen sådan lagstiftning kanatt

importhinderutgöra den tillämplig på inhemskaävenett är ochom
importerade åtskillnad.utanvaror

Denna praxis har dock modifierats, första gången det s.k.genom
Keck-målet från år 1993 se nämnda avsnitt. Domstolen drog inyss
avgörandet skiljelinje mellan "product regulations,en som avser en

"designation, form, size, weight, composition, presentation,varas
labelling, packaging, och "certain selling frågaarrangements. I om
"product regulation låg enligt domstolen dess tidigare praxis fast,
dvs. åtgärder innebär product regulations faller inom tillämp-som
ningsområdet för artikel 30. När det gällde nationella restriktioner för
eller förbud "certain selling arrangements fastslog domstolenmot
däremot sådana åtgärder ... such hinder directlyatt not toas or
indirectly, actually potentially, trade between Member States withinor
the meaning of the Dassonville judgement... para. 16. För att
sådana åtgärder skall falla utanför artikel 30 måste dock vissaanses

föreskrifternaförutsättningar uppfyllda. Dessa delsär attvara om
"certain selling gällerarrangements alla berörda bedriver handelsom
på det nationella området, dels föreskrifterna påatt sätt,samma
rättsligt faktiskt, påverkar marknadsföringen nationellasom av varor
jämfört med marknadsföringen från andra länder. Denav varor
nationella lagstiftningen får slutligen inte heller ha till syfte påverkaatt
importen.

pPrinciperna i Keck-målet har bekräftats i bl.a. Hünennund-målet
från år där domstolen farm förbud för apotekareatt ett attsamma
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marknadsföra vissa quasi-pharmaceuticalprodukter products,
produkternas vissa försäljningsställenänoavsett annatursprung,

apoteken föll utanför tillämpningsområdet för artikel 30. Domstolen
därvid syftet med förbudet inte reglera handelnkonstaterade attatt var

mellan medlemsstaterna och reklambegränsningen endast gälldeatt
säljare fritt förvissa säljare apotek och andra kunde reklamgöraatt

dessa produkter. Det skall dock understrykas domstolen siganväntatt
uttrycket selling vilket innebär det kan"certain arrangements attav

finnas försäljningsarrangemang artikel 30 kan bli tillämpligandra som
pa.

Även åtgärd faller för godtasinom artikel 30 kan denramenom en
förenad med undantag. artikel 36 stadgasdå denna bestämmelse Iär

förbudsålunda bestämmelsen i artikel 30 inte skall hindra sådanaatt
grundas på hänsyn till bl.a. intresseteller restriktioner importmot som

och liv. Sådana förbud eller restriktionerskydda människors hälsaatt
får aldrig medel för godtycklig diskriminering eller innefattautgöra en

Åtgärdernamedlemsstaterna.förtäckt begränsning handeln mellanav
nödvändiga och får inte heller gå längre vadmåste än somvara

skall utformade proportionellt detabsolut behövs, dvs. de motvara
eftersträvats. intresseavvägning skall således mellanmål En görassom

nationella skyddsintresset och gemenskapsintresset sådet att varu-
cirkulationen på marknaden inte onödigt hämmas.den gemensamma

kan tillfredsställas vadOm skyddsbehov sätt änett annatett som
medföra hinder för det friaskett och sådant bedöms mindresättettom

måste medlemsstaten välja detvaruutbytet, sättet.
handelshinderVid sidan artikel 36 har EG-domstolen accepteratav

skyddshänsyn, däribland konsument-åberopande ytterligareunder av
harmoniserat gemenskaps-skydd, område inte ärett genomsom

häromCassis de Dijon principerna,de s.k.enrätten se merav
godtas under förutsättningavsnitt Konsumentskydd kan således8.2.1.

icke-diskriminerade utländskanationella åtgärdenden är motatt
proportionell.åtgärden nödvändig ochprodukter ärsamt att

utredningenalkoholreklamenFrågan de regler förär somom
ellerarrangementsföreslår kan bedömas certain sellingsom

regulations.product
Åtgärder ellerfår säljasreglerar på vilka villkor varorsom

marknadsföraomfattar bl.a. begränsningar ihanteras rätten att
unionen,den Europeiskaprodukter C Quitzow, Fria varurörelse iM

relativtihar medlemsstaternaLund 1995, 148. Det storansetts atts.
inteförsäljningen påutsträckning kan reglera sätt somav varor
ochmellan inhemskamöjligheter väljapåverkar konsumenternas att

gäller på vilkaimporterade i stället sättet oavsettutan varorvaror, -
167.distribueras och konsumeras a.a. s.ursprung -
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Det har hävdats EG-domstolen be-att attnumera presumerar
stämmelser rör utforrrming, sammansättning ochsom en varas
liknande har handelsbegränsande effekt medan bestämmelseren som

distributionenrör i vidare mening i fortsättningen förstav varor en
måste visas ha hämmande effekt handeln inom gemenskapenen
innan domstolen bedömer de faller inom tillämpningsområdet föratt
artikel 30 Per Hellström och Anders Kjellgren, Europarätt, Lund
1996, 207.s.

Lagförslaget bör enligt utredningen mening kunna bedömas utgöra
certain selling arrangements. Förslaget till reglering medger
marknadsföring alkoholdrycker till konsumenter främstav
försäljningsställen och på Internet. Försäljningsställena måste anses

den viktigaste spridningsvägen för marknadsföring alko-vara av
holdrycker. Kraven ställs enligt förslaget för marknads-attsom en
föring skall uppfylla kravet återhållsamhet allmänna. Någonär rent
förändring marknadsföringskampanjer för utländska tillverkare ellerav
distributörer bör således inte behövas för de skall kunna distribueraatt
sina produkter i Sverige. Härtill kommer lagstiftningen gäller allaatt
berörda verkar och marknadsför alkoholdrycker till konsumen-som

på den svenska marknaden geografisktter Lag-oavsett ursprung.
förslaget kan visserligen medföra minskning den totala mängdenen av
sålda alkoholdrycker, vilket dessutom eftersträvat, detta skulleär men
inte drabba med Sverige i utsträckningän störreannatvaror ursprung

de inhemska. Vidare påverkarän regleringen rättsligtsätt,samma
och faktiskt, marknadsföringen svenska utländskaav varor som varor.
Det således fråga formelltär likabehandlande åtgärder. Lagstift-om
ningen har inte till syfte påverka importen och bör enligtatt ut-
redningens mening inte heller i praktiken kunna bedömas ha sådanen
verkan.

Den föreslagna regleringen skiljer sig inte i grunden från den som
gäller Mot den nuvarande ordningen uttalade inte EG-domstolennu.
någon kritik i Franzén-domen konstaterade marknadsföringenutan att

alkoholdrycker till konsumenter underkastad generellär be-av en
gränsning.

Bestämmelsen i lagförslaget marknadsföringen lättölrörsom av
och andra lättdrycker kan tyckas längre de övriga eftersomän den

Ävensikte på användande varukännetecken. beträffandetar denav
bestämmelsen bör dock enligt utredningens uppfattning samma
överväganden de nämnda kunna Bestämmelsengöras.som nyss
medför dessutom alltjämt för innehavaren varukännetecknenrätt attav
använda dessa hänsyn till de allmänna kraven påänutan annat-
marknadsföringen själva produkterna och vid självat.ex.-
saluhållandet på försäljningsställen.
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lagförslaget hargällandedock kunnaskulle görasHäremot att en
regleringengemenskapen ochhandeln inomeffekthämmande att

Marknadsförings-svenska.företag hårdareutländska ändrabbar
marknads-skall vinnaföretagviktiga försärskiltåtgärder är att ett nya

alkoholreklamreglering-följdtillföretag kanutländsktandelar. Ett av
allmänhetimarknadsföringsinstrategi för störstaändratvingas atten

marknadsföringengällersärskilt detproduktstrategi,sin näreller av
liknande varukänne-ellerundermarknadsförslättdrycker sammasom

svenskadenpåintroduktionenalkoholdrycker, vidtecken som
för företaget.kostnadermedföra ökadeskullemarknaden. Detta

alkohol-demarknadsföringenframföralltregleringenAtt avav
därmed30 ochunder artikelfallakanlättdryckemahaltiga anses

importrestriktionverkanmotsvarandemedåtgärdutgöra som enen
avsnitt 8.2.21993från år seClinique-domenför istödfinnakan man

i målet. Detomständigheternaredogörelseför nämnare aven
i medlemsstatLauderEstée tvunget attförhållandet att varen

Linique ivarumärkeunderproduktersinamarknadsföra annat -
drabbadesdärmedföretagetochC1inique extraförstället att av—

EG-enligtmedfördemarknadsföringskostnaderochförpacknings-
artikel 30. Detstredlagstiftningentyskadendomstolen mot varatt

rättfärdigaskunde inteFörbudetproduktreglering.således fråga om
konsumentin-förhälsa ellermänniskorsförskyddettillmed hänsyn

tresset.
skullegemenskapsrättenbeaktandevidlagförslagetOm ansesav
dockmåste det prövasartikel 30tillämpningsområdet förinomfalla
Dijon prin-Cassis deden s.k.artikel 36ibestämmelsen samtmot

cipen.
sittiskall bedömasochalkoholpolitisktlagförslagetmedSyftet är

sålundaeftersträvaslagförslagetMedsammanhang.socialpolitiska en
främjamarknadsföringsåtgärdermöjlighetminskad att genom

reducerakunnasinbör ialkoholdrycker. Dettaavsättningen turav
folkhälsanden allmännaskallsåPåalkoholkonsumtionen. sätt

hälsa.ochlivmänniskorsalltsåSkyddsintresset ärförbättras.
mål. Dendettaför nånödvändigfårLagstiftningen att gemen-anses

onödigtmening inteutredningensenligtbörvarucirkulationensamma
utformad.proportionelltregleringen kanvarförhämmas anses

med stödrättfärdigaskunnasåledesbörAlkoholreklamregleringen av
artikel 36.enligtoch hälsamänniskor livskyddaintresset att

framgårEG-domstolengodtasalkoholreklarnreglering kanAtt av
Aragonesa-domen/från nämndaår 1991 ses.k.också i den ovan

förbudetkatalanskabakgrunden i målet. Detreferatavsnitt för ett av
marknadsförings-avsåg vissaprövningEG-domstolensunderkomsom

överstigande 23styrka procentmedalkoholdryckerföråtgärder en
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alkohol. EG-domstolen konstaterade lagstiftningen utgjordeatt en
åtgärd med motsvarande verkan kvantitativ importrestriktion.som en
Det skall anmärkas domen meddelades innanatt EG-domstolen gjorde

distinktion mellan cetrain sellingen och productarrangements
regulations.

EG-domstolen konstaterade emellertid reklamatt tilluppmuntrar
konsumtion och regler begränsaratt reklam för alkoholdryckersom
i syfte bekämpa alkoholismatt speglar hänsyn till allmän hälsa.ett
Vidare hänvisade domstolen till det i avsaknad harmoniseradatt av
lagstiftning medlemsstaternas sak skyddsnivânavgöra förvar att den
allmänna hälsan liksom vilket det skyddetsätt skulle uppnås under
förutsättning åtgärden följde vad föreskrivsatt i Romfördragetsom
och proportionalitetsprincipenatt hade iakttagits. Därefter hänvisade
EG-domstolen till den aktuella begränsningenatt alkoholreklamav
endast rörde alkoholdrycker innehöll 23än alkohol.som procentmer
Vidare hänvisade domstolen till inte all reklam förbjudenatt utanvar

förbudet bara avsågatt specifika platser, bl.a. sådana platser som
särskilt frekventeras bilförare och människor, tvåav unga grupper

det enligt domstolen kunde särskiltsom viktiga nå medanses attvar
kampanj alkoholism. Sålunda kundemot regleringenen rättfärdigas

med stöd artikel 36.av
Verkan det redovisade rättsfallet kan dock diskuteras.av nu

Restriktionerna i den katalanska alkoholreklamlagstiftningen be-
gränsades, vilket EG-domstolen tycks ha tagit fasta på i sina skäl, till
drycker med 23 volymprocentän alkohol och till endastmer särskilt
angivna spridningsvägar för reklamen. Den slutsats kan draman av
detta avgörande sålundaär medlemsstaterna kan rättfärdigaatt
nationella restriktioner för alkoholreklam med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och liv, under förutsättning regleringen varkenatt

diskriminerandeär eller oproportionell. Var börgränsen dras innan
restriktioner alltför långtgående har dock inte klargjorts.anses

Det kan delvis bakgrund det anfördamot hävdasav attnu
åtminstone regleringen alkoholhaltiga lättdrycker alltförärav
långtgående. Syftet med bestämmelsen dock inteär lägga onödigaatt
restriktioner på marknadsföring lättöl och andra alkoholhaltigaav
lättdrycker. Syftet i ställetär hindra begränsningarnaatt att av
alkoholreklamen kringgås och alkoholdrycker indirektatt marknads-
förs lättdrycker. Eftersom syftet hindra indirekt reklamgenom föratt
starkare drycker betingas hänsyn till folkhälsan, bör också denav nu
diskuterade bestämmelsen kunna rättfärdigas under åberopande av
artikel 36. Det kan vidare enligt utredningens mening hävdas häratt
föreligger behov skyddaett konsumentintresset.att Avsikten medav
den föreslagna regleringen härvidlag är ocksånämnts hindraattsom
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risken för förväxling mellan lättdrycker och alkoholdrycker. Konsu-
bör enkelt kunna identifiera den produktmenterna marknadsförs.som

Sålunda bör konsumentskyddet enligt Cassis de Dijon principen också
kunna anföras till stöd för regleringen.

Som utredningen tidigare har anmärkt har Konkurrensverket
bedömt den nuvarande alkoholreklamregleringenatt inte iakttar de
gemenskapsrättsliga kraven på konkurrensneutralitet. Det främsta
skälet för denna ståndpunkt ha varit lättölet, fallerattsynes som
utanför restriktionerna för alkoholreklamen, unik svenskär en
produkt. Med utredningens förslag kan hävdas allt kommeratt att
marknadsföras under i villkor. Möjligheten förstort sett samma
svenska bryggerier marknadsföra starkare lättöl för-att genom
svåras. Därmed kan konkurrensen utländska tillverkare ellergentemot
distributörer öl, sällan har så öl lättöl i sittett svagtav som som
sortiment, föras på lika villkor. Förslaget i detta avseende börmer
enligt utredningens mening kunna medföra förenlighetstörreanses
med gemenskapsrätten dagens reglering.än

14.10 Om det s.k. animeringsförbudet m.m.

När det gäller det s.k. animeringsförbudet kan det tyckas som om
konsumentpolitiska intressen krockar med alkoholpolitiska hänsyn.
Räckvidden förbudet har diskuterats se avsnitt 13.3.1. Enligtav
utredningens bedömning bör dock den korrekta tolkningen av
bestämmelsen det endast åtgärder på självaär serveringsställetattvara

omfattas förbudet jfr Kammarrättens i Göteborg dom den 20som av
januari 1995, mål 1304-1993.nr

Utredningen har det lämpligtövervägt utvidgaär be-attom
stämmelsen till också omfatta i tidningar innehålleratt annonser som
uppgifter alkoholpolitisk synvinkel kan mindre lämpliga,som ur anses

möjligheten köpa till reducerat prist.ex. eller underattom
förmånliga villkor såsom under Happy hour. Enligt utredningens
bedömning hade dock sådan bestämmelse krävt grundlagsändring.en
Sådana diskuteras kan nämligen marknadsföraannonser som nu anses
själva serveringsstället och inte alkoholdrycken. Följaktligen täcker
inte bestämmelsen i 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen sådanen
reglering eftersom grundlagen endast möjligheten införaattavser
förbud eller restriktioner kommersiella i den mänmot annonser

används vid marknadsföring alkoholhaltiga drycker.annonsen av
Utredningen finner inte lämpligt föreslå ändring i grundlagen. Iatt
sammanhanget skall inte heller bortses från det kan legitimtatt ettvara
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vilka priserkännedomfå restaurangkonsumentintresse att enom
alkoholdrycker.sortimentpâ sitthåller av

alkoholdryckerpriserfåralkohollagen ettkap. 6 §Enligt 6
skäligtför jämteinköpsprisetlägreserveringsställe inte änsättas varan

starkareförsäljningsåskallpriserna avvägasoch atttillägg, av
häller priserserveringsställeOmfrämjas.alkoholdryck inte ett som

förincitamentbestämmelse detärdennastrida ettkan motanses
kap. 2 §6där. Avverksamhetengranskatillsynsmyndigheten att

ifrågaföranleda olägenheterinte fârserveringföljerlag omattsamma
meningutredningensenligtsålundafinnsnykterhet. Detordning och

medtillrättakommamedelalkoholpolitiskatillräckligaoch attandra
former.oseriösaunderskerförsäljning som
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Tillsyn15 och sanktioner

Direktiven15. 1

utredningensI uppdrag ingår Alkoholinspektionensövervägaatt om
tillsynsroll på alkoholområdet bör utvidgas till omfatta vissaävenatt
uppgifter vad gäller tillsynen marknadsföringen alkoholdrycker.av av
Om marknadsföringsreglerna fördes in i alkohollagen skulle enligt
direktiven tillståndshavare inte följer gällande marknads-en som
föringsregler då, förutom åtgärder enligt marknadsföringslagen, också

tillståndkunna riskera sitt enligt alkohollagen. Enligt direktiven skall
utredningen vidare marknadsstörningsavgift generellt böröverväga om
kunna utdömas för överträdelse alkoholreklamreglerna.av

Tillsyn15.2

i direktiven omnärrmda kritikenDen tillsynen alkoholreklam-av av
lagen kommer, såvitt utredningen kunnat främst från nykter-utröna,

Ävenhetsrörelsen viss mån frånoch i Systembolaget andra s.k.AB.
aktörer har i kontakter med utredningen framfört kritik det påsättmot
vilket tillsynen sköts. Kritiken kan sammanfattas i påståendet att
Konsumentverket inte sådan reklam tidigare föranlettmotagerar som
ingripande.

I de ärenden alkoholreklam avgjorts Konsumentverketom som av
årenunder de har inte i något fall meddelats förbud enligt 14 §senaste

marknadsföringslagen. Vid endast tillfälle sedan domen MD 1993:6ett
meddelades har Konsumetombudsmarmen väckt talan vid domstol
angående alkoholreklam Gourmet-fallet, avsnitt 6.1.2. de fallIse
överträdelser har konstaterats har detta påpekats, varefter ärendet har

efteravskrivits erhållen förklaring från dem vilkas marknadsföring
strida alkoholreklamreglerna. Det naturligtvisäransetts mot en

bedömningsfråga huruvida myndigheten i de enskilda fallen bort
vidare med utnyttjande marknadsföringslagens sanktionssystem. Detav
står dock enligt utredningens mening klart på vilketdet sättatt

har tillämpatKonsumentverket regelsystemet inte något skäl i sigav
motiverar tillsynen flyttas till Alkoholinspektionen eller tillöveratt
någon myndighet.annan
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tillämp-naturligtvissynpunkter leder strängareallmännaFrån en
ochdemkännedomtill vidarealkoholreklarnreglernaning omenav

innebördenbidra tillocksåtillämpning kan systemet,sådan att aven
ocksåDen kanklargörs,domstolsavgöranden närmare.bl.a. genom

avhålla sig frånalkoholdryckermarknadsfördem attpåverka som
överträdelserminskareklamreglernastriderbeteenden samtmotsom
snedvridningmotverkasHärigenomaktörer.seriösamindrebland en

och demreglernaefterleverdemmellankonkurrensen somsomav
det.inte gör

tillsynsansvarEtt delat15.3

vilket Konsument-detkonstaterat sätthar ärutredningenSom nyss
tillsynenskäl i sig förnågotinteregelsystemet atttillämpatverket har

myndighet.till någonellerAlkoholinspektionentillflyttas över annan
överflyttning.sådanskäl förandrafinnasdet kanFrågan är enom

AlkoholinspektionentillöverflyttningförskälövergripandeEtt en
tillsynsfrâgorsamtligamyndighetsamlar hosdärigenomär att enman

utredningenTillalkoholdryckermed göra.handelnmedhar attsom
defördelskulledetframförtsaktörerfrån s.k.dethar att omvara en

alko-marknadsföringochförsäljningfrågorgällerdetnär avom
myndighet.endastmedkontaktbehövde haholdrycker en

tillsynsmyn-övrigaochAlkoholinspektionentalar förVad attsom
gällerdetocksåbehörighet närvissalkohollagenenligtdigheter ges

framföralkoholreklam ärreglernaefterlevnadentillsynen omavav
återkommandeBlandbranschen.insyn iharallt de annat genomatt

fortlöpandeoch harkontinuerligtmarknadendeövervakarinspektioner
överblickochkunskapTillsynentillståndshavarna.medkontakter ger

Alkoholinspek-Härtill kommersaknar.Konsumentverket/KO attsom
redantillsynsmyndigheternaalkoholpolitiskaövrigaoch detionen

§3 kap. 5animeringsförbudenochgåvo-gällerdettillsyn närutövar
ibestämmelsernasärskildadealkohollagenkap. 7 §och 6 samt

ochförsäljningför hurriktlinjerhållnamed allmäntalkohollagen
§.kap. 2och 64 §3 kap.gå till t.ex.skallservering

alkoholpolitiska skälocksåmeningutredningensenligtfinnsDet
alkohollagenenligttillsynsmyndigheterna ettförtalar gesattsom

alko-marknadsföringentillsynenfråga överiutökat avomansvar
marknaden.lokaladenhelhetsbilddärmedfårholdrycker. De aven

tillämpningenockså systemunderlättar ett nyttordningsådanEn av
överträdelsersanktion vidtillstånd bliråterkallelsevilketenligt avav

alkoholreklamreglema.
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För tillsynsuppgiften skall ligga påatt Konsumentverket talar att
verket central förvaltningsmyndighetär för Konsumentfrågor med
uppgift bl.a. skydda konsumenternas hälsa ochatt säkerhet. Konsu-
mentverket/KO har mångårig erfarenhet och särskild kompetens nären
det gäller bevakningen och tillsynen marknadsföring.överav
Konsumentverket har också kunskap i hur marknadsföringen ien

allmänhet går tillstörsta och hur olika branscher fungerar. Denna
kunskap har verket skaffat sig bl.a. behörigheten utarbetaattgenom
riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring tjänster ochav varor,
andra nyttigheter jfr 3§ punkten 3 förordning 1995:868 med
instruktion för Konsumentverket. sinI verksamhet står Konsument-
verket/KO i ständig kontakt med näringslivet och dess representanter.
Konsumentverket/KO tillsynsmyndighet förär flertal lagar inomett
konsumentornrâdet, eller vissa bestämmelser i sådana lagar, däribland
marknadsföringslagen 1995:450, tobakslagen 1993:581, av-
talsvillkorslagen 1994:1512, prisinformationslagen 1991:601 och
produktsäkerhetslagen 1988: 1604.

Sammanfattningsvis bör vid tillsynen alkoholreklamreglernaav
såväl den omedelbara insikt i och den särskilda kunskap för-om
hållandena på alkoholmarknaden tillsynsmyndigheterna enligtsom
alkohollagen besitter Konsumentverkets samlade erfarenhet ochsom av
kunnande marknadsföring så långt möjligt tilltasom som vara.

En möjlig ordning tillsynen delasär med hänsyn till deatt upp
olika myndigheternas särskilda kompetens och praktiska möjligheter
till insyn. Den alkoholreklarnlagstiftning utredningen föreslårsom
innebär marknadsföring alkoholdrycker vänder sig tillatt av som
konsumenter i huvudsak kommer på försäljningsställen.ägaatt rum
Redan i dag kommunerna den omedelbarautövar tillsynen över
efterlevnaden bestämmelserna servering spritdrycker, vinav om av

starköloch 8 kap. 1 § andra stycket alkohollagen. Marknadsföringen
alkoholdrycker pâ serveringsställen har intimt samband med denav

verksamheten. lämpligEn ordning skulle kunna de kommuna-attvara
tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt alkohollagen vissges

behörighet övervaka efterlevnaden marknadsföringenatt av av
alkoholdrycker på pubar och andra liknande ställen därrestauranger,

sälja alkoholdryckerrätten grundas på serveringstillstånd.att ett
Härigenom bör myndigheternas kunna utnyttjasresurser mer

rationellt och kunskapen reglerna för marknadsföringenom av
alkoholdrycker kunna spridas bättre åtminstone bland serveringstill-
ståndshavare. kommunalaDe tillstånds- och tillsynsmyndigheterna
skulle kunna helhetsbedömning verksamhetengöra på sådantetten av
ställe. Till exempel skulle förenligheten prissättningen starköl påav av

serveringsställe med bestämmelsen i 6 kap. 6 § alkohollagen kunnaett
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i sammanhang bedömningen marknadsföringenprövas samma som av
dryckerna på serveringsstället.av
Kommunernas tillsyn bör vid sidan Konsumentverkets.utövas av

Den bör i första hand endast sikte påutövas serveringstill-tamen
ståndshavarens för marknadsföringen. För kommunernas tillsynansvar
bör gälla alkohollagens allmärma sanktionssystem. Iden mån tillsynen
aktualiserar allmänna principiella marknadsföringsfrågor bör frågan
överlämnas till Konsumentverket. bör skeDetta förmedlinggenom av
Alkoholinspektionen.

Den uppdelning för tillsynen alkoholreklamregle-ansvaretav av
ringen har förordats kan lagtekniskt uppnås attsom nyss genom
kommunerna särskild bestämmelse i alkohollagen åläggs ettgenom en
tillsynsansvar tillämpningen de särskilda reglernaöver av om
marknadsföring alkoholdrycker på serveringsställen. Samtidigt börav
föreskrivas det för denna tillsyn skall gälla det allmänna sanktions-att

enligt alkohollagen.systemet

15.3.1 Samordningen tillsynenav

kommunala tillstånds-De och tillsynsmyndighetemas tillsyn bör ta
sikte på inte endast marknadsföringen inne i serveringsställenas lokaler

också på den marknadsföring sker i omedelbar anslutningutan som
härtill, reklam i fönster och skyltar, markiser och parasoller.t.ex.

Med marknadsföring på serveringsställen inte exempelvisavses
reklamblad delas utanför serveringsställena. hellerInteutsom
direktreklam för serveringsställen föreller tillställningar på sådana
ställen bedömasbör marknadsföring på serveringsställen.som

Konsumentverkets exklusiva tillsyn bör omfatta marknadsföring av
alkoholdrycker utanför serveringsställen. Till tillsynsuppgiften bör
höra bl.a. efterlevnadenövervaka alkoholreklamregleringenatt av

särskilda förbudenInternet de i kommersiellasamt mot att annonser
eller i direktreklam marknadsföra alkoholdrycker till konsumenter.

viktigt alkoholreklamregleringenDet tillämpas likaär överatt
landet och det sålunda blir enhetlig praxis. bör kunnaDettaatt en
tillförsäkras länsstyrelsernas löpande tillsyn kommunernasövergenom
verksamhet 6 kap. § alkohollagen. Härtill kommer Alkoholin-l att
spektionen kontinuerligt följaskall tillämpningen det alkohol-upp av
politiska regelsystemet. Inspektionen har också till uppgift spridaatt
kunskap tillämpningen alkohollagen och i anslutningrätt attom av
därtill utfärda föreskrifter och allmänna råd. gäller frågorNär det om
marknadsföring förutsätts det ske i samråd med Konsumentverket.
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15.3.2 Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna

Den föreslagna ordningen innebär för tillsynenatt ansvaretnyss av
efterlevnaden reglerna alkoholreklam delas mellan de alkohol-av om
politiska tillsynsmyndighetema och Konsumentverket. Härtill kommer
den anknytning mellan reklarnreglerna och andra regler för alkohol-
hanteringen skapas Alkoholinspektionen befogenhet iattsom om ges

fallvissa överträdelse alkoholreklarnregleringen beslutaav av om
återkallelse partihandels- och tillverkningstillstånd. Förslagenav
förutsätter utvidgat samarbete mellan tillsynsmyndigheterna ochett
Konsumentverket. Ett sådant samarbete kan åstadkommas på många
olika Utredningen vill härvidlag peka påsätt. några dem. Alkoho-av
linspektionen bör till fälle sig i Konsumentverkets s.k.att yttrages
ordinarie ärenden alkoholreklam, det inte uppenbart skälär attom om
därtill saknas. När ärende bör Konsumentverket/KOavgörsett
underrätta Alkoholinspektionen beslutet. På motsvarande börsättom
kommunerna underrätta såväl Alkoholinspektionen Konsument-som
verket/KO sina beslut alkoholreklam på serveringsställen.rörom som

kommunalaDe tillstånds- och tillsynsmyndigheterna bör vid sidan
de åtgärder följer deras tillsynsuppgifter rapporteraav som av om

missförhållanden marknadsföringen ochrör de bedömersom som
faller utanför deras behörighet. Rapporteringen bör ske till Alkoholin-
spektionen i förekommande fall bör vidare tillrapporterasom
Konsumentverket/KO.

Om någon tillsynsmyndigheterna anmälanmottarav en av
alkoholreklam bedöms falla utanför myndighetens tillsynsansvarsom
bör anmälan skickas till myndighet jfr 4 § tredje stycket och 6rätt §
förvaltningslagen.

Vad utredningen har anfört skilda myndigheters samarbetenu om
i fråga tillsynen alkoholreklamregleringens efterlevnad kanom av
aktualisera ändringar eller kompletteringar i lagar eller föreskrifter om
myndigheternas ålägganden. Utredningen har inte funnit skäl att
utarbeta förslag i dessa hänseenden.närmare Vad särskilt gäller
kommunerna skall de enligt kap.8 2 § första stycket alkohollagen på
begäran andra tillsynsmyndigheter lämna uppgifter behövs förav som
deras tillsyn.

Utredningen återkommer till frågor finansieringen deom av nya
tillsynsuppgifterna i kapitel 20.
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Sanktioner15.4

utredningens direktivI ifråga överträdelser desätts särskildaom av
marknadsföringsreglerna för alkoholreklamen bör kunna leda till
återkallelse tillstånd. Vidare skall utredningen införandetövervägaav

marknadsstömingsavgift generellt för överträdelser de aktuellaav av
Enligtreglerna. utredningens mening bör också frågan kriminalise-om

ring prövas.

Straffrättsligal5.4.1 sanktioner

Q
alkohollagenI ñmis straffbestämmelser sanktioner vid över-om

trädelser centrala regler i lagen se 10 kap. §§1-5t.ex.av mer om
olovlig försäljning eller tillverkning alkoholdrycker. Till be-av
stärnrnelsema i alkohollagen marknadsföring bör dock knytasom
några straffrättsliga sanktioner. Erfarenheterna kriminaliseringav av
bestämmelser i den äldre marknadsföringslagen inte goda bl.a.sevar

Åtgärder1994/952123 f.,101 jfr 1992/93:56 30. iprop. s. prop. s.
strid med straffbestämmelsema anmäldes i ringa utsträckning.
Utredningarna ledde åtal,sällan till inte minst på grund svårig-av
heterna bevisa uppsåt hos dem ansågs ha gjort sig skyldiga tillatt som
överträdelser. någonOm dömdes blev påföljden regelmässigt ringaett
bötesstraff. medfördeDetta sanktionssystemet ansågs ha haft litenatt
preventiv effekt. Härtill kommer utvecklingen inom gårEUatt mot att
avgiftssanktionera klandervärda beteenden inom marknadsrätten. I
Sverige har bl.a. den konkurrenslagen 1993220 banat förvägnya
detta nyligen införda Radio- TV-lagenDen ochsynsätt.nya
1996:844 exempel på detta. Genom den marknads-är ett annat nya
föringslagen 1995:450 avkriminaliserades också vissa särskilt
förbjudna marknadsföringsåtgärder. Istället infördes marknadsstör-
ningsavgiften sanktion för vissa fall allvarligare övertramp.som en av

utredningensMot bakgrund det anförda det enligt bedömningärav
uteslutet föreslå alkoholreklamreglerna skall straffsanktioneras.att att

Marknadsföringslagens sanktioner15 .4.2

Idag sanktioneras överträdelser alkoholreklamregleringen med stödav
marknadsföringslagens bestämmelser. Konsumentombudsmannenav

har behörighet utfärda vitesförelägganden enligt 21 § marknads-att
föringslagen jfr alkoholreklamlagen, vid3 § väcka talan Stock-att

användningholms tingsrätt med yrkande förbud fortsattmot enom av
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marknadsföringsâtgärd ansöka vitets utdömande.samt att Omen om
annonsering sker i strid med annonsförbudet i radio och TV 2 §en

andra stycket alkoholreklamlagen kan Konsumentombudsmarmen
också väcka talan vid Stockholms tingsrätt med yrkande näringsid-att
karen eller någon har handlat på hans skall betalavägnarsom en
marknadsstömingsavgift. Motsvarande uppgifter tillkommer Konsu-
mentombudsmannen också enligt tobakslagen jfr 14 §.

Sanktionssystemet enligt marknadsföringslagen väl inarbetatär och,
flexibelt.rätt använt, Ett med förbud och förelägganden vidsystern

vite har dessutom den fördelen det vägledning för marknadensatt ger
aktörer för framtiden. De allmänna regler gäller för reklam gällersom
också för alkoholreklamen. Detta talar för kopplingen till mark-att
nadsföringslagens sanktionssystem behålls. I sammanhanget bör enligt
utredningens mening vidare beaktas tobakslagens 1993:581att
bestämmelser marknadsföring knyter till marknadsföringslagensom an
sanktionssystem. Eftersom regleringen alkohol- och tobaksreklamav
sakligt och historiskt har visst samband kan det finnas skäl att
sanktionssystemen inte skiljer sig alltför mycket från varandra.
Kopplingen till marknadsföringslagen bör gälla endast i Konsument-
verkets tillsynsverksamhet. För marknadsföring på serveringsställen,

vilken tillsynen i förstaöver hand bör skötas de kommunalaav myn-
digheterna, bör gälla alkohollagens allmänna sanktionsbestärmnelser.

15.4.3 Alkohollagens sanktioner m.m.

I de fall de kommunala tillstånds- och tillsynsmyndigheterna utövar
tillsynen efterlevnadenöver alkoholreklarnregleringen börav som nyss

tillämpas denämnts villkor och de sanktioner föreskrivsredan isom
alkohollagen. gällerDet sålunda uppställandet villkor för rörelsensav
bedrivande kap.7 § tredje1 stycket och 5 § tredje stycket, varning
och återkallelse tillstånd kap.7 19 och 20 §§. I avsnitt finns5.3.1av

redogörelse för sanktionernas innebörd och tillämpning.en
Om marknadsföringsâtgärd på bedöms stå i stridrestaurangen en

med gällande bestämmelser bör således den kommunala tillstånds- och
tillsynsmyndigheten villkor för rörelsens bedrivande kunnagenom
tillkännage sin åsikt överträdelsen.om

sagdaDet innebär också återkallelse kan användas sanktionatt som
för överträdelser reglerna alkoholreklam på serveringsställen.av om
Visserligen talar några omständigheter däremot, bl.a. det förhållandet

sådan åtgärd berövar näringsidkaren all möjlighet bedriva sinatt atten
verksamhet. Med hänsyn till följderna härav, bl.a. anställdaatt
riskerar förlora sina arbeten, kan ifråga inte sanktionensättas ärom
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kraftigalltför och kan medföra tillsynsmyndigheterna blir mindreatt
benägna tillgripa den. Det kan inte heller bortses från risken föratt
förekomsten bulvaner. Utredningen emellertid fler fördelar medav ser

Återkallelsesanktion detta slag. tydlig sanktion ochär etten av en
lämpligt medel beivra de överträdelsema. Det alkoholpoli-grövstaatt
tiska motivet för alkoholreklamregleringen markeras.

skall tydlighetFör regelsystemet präglas och konsekvens böratt av
fördenna sanktion kunna komma ifråga samtliga överträdelser av

regleringen och inte endast i de fall där marknadsföringsåtgärden ägt
på serveringsställe. Således också återkallelse kunnabör skeettrum

partihandels- eller tillverkningstillstånd hos dem siggörav som
skyldiga till allvarligare eller upprepade överträdelser alkohol-av
reklarnregleringen i dess helhet. Alkoholinspektionen bör i dessa fall
besluta återkallelse.om

givetvis angeläget markera återkallelse tillstånd påDet är att att av
grund de särskilda bestämmelserna marknadsföringattav om av
alkoholdrycker bör för de särskilt allvarligahar överträtts reserveras
fallen Därför bör bestämmelse härom utformas påövertramp.av en
sådant framgår återkallelse tillstånd kan skedet endastsätt attatt av

så särskilt allvarlig tillståndshavaren därige-överträdelsen är attom
ellerkan olämplig bedriva verksamheten marknads-attnom anses

föringen tidigare har föranlett åtgärder enligt alkohollagen eller
marknadsföringslagen.

Endast flagranta och fall överträdelser bör såledesgrova av
till ungdomar skicka direktreklamföranleda återkallelse. Att barn och

med aggressiv eller särskilt lockande utformning försöker övertalasom
sådant flagrant falldem köpa eller dricka alkoholdrycker äratt ett av

fall påtagligtöverträdelse. Ett bör därannat restaurangvara en genom
marknadsföring kraftigaggressiv på säljstället i kombination med

förmåprissänkning på alkoholdryck försöker ungdomar atten
drycken. Tillståndshavaren måste alltid för sådankonsumera att en

tillämplig överträdelsen tydligt ha visatbestämmelse skall bli genom
han inte få sin verksamhet, dvs. hans agerande skall tydabör utövaatt

för grundläggande regler.på nonchalans eller bristande respekt
Tidigare åtgärder enligt marknadsföringslagen innebär inte bara

också påpekandenformella förelägganden enligt 14 § utan av
vid konstaterade överträdelser.Konsumentverket

meddelas istället förVarning kan enligt kap. 20 § alkohollagen7
Med hänsyn till denåterkallelse det föreligger särskilda skäl.om

med beaktandeavsedda utformningen den sanktionen och avav nya
för de särskilt allvarligaden avsedd tillämpas endastär attatt

tillämpas i stället för åter-överträdelserna bör varning inte kunna
tillsynen.kallelse för de fall det Konsumentverket/KO utövarär som
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följd det föreslagna bör föreskrivas det i den s.k.Som atten av
tillstånd förväntas följavandelsprövningen ingår den söker kanatt som

bestämmelserna marknadsföring alkoholdrycker 7 kap. 1 ochom av
Om sökande tidigare har innehaft tillstånd detta har7 §§. menen

respekt för alkoholreklamregleringenåterkallats på grund bristandeav
varit föremål för marknadsrättsliga sanktioner påeller han tidigareom

överträdelser marknadsföringsbestämmelser bör dettagrund av av
vid den samlade lämplighetsprövningen.invägas

tillståndssystemet har blivit kritiserat iskall anmärkasDet att
avsnitt 8.6. EG-domstolen uttalade sålundaFranzén-domen se att

för nationella bestämmelser varigenomgemenskapsrätten hinderutgör
förbehållen medimportera alkoholdrycker aktörerärrätten att

villkoreller partihandelstillstånd på sådanatillverknings- som
skulle kunna tolkasi den svenska lagstiftningen. Uttalandetföreskrivs

olämpligt föreslåomöjligt eller åtminstoneså det att attatt vore
sökandensvillkor skall vid bedömningenytterligare prövasett av

för erhålla tillstånd.lämplighet att
anledning EG-domstolens avgörandeRegeringen har med av

de ansöknings- ochbeslutat SFS 1997:755 sänkningom en av
skalltillsynsavgifter Alkoholinspektionen har I övrigtatt ta ut.som

härtill finns det enligttillståndssystemet kvar. Med hänsynvara
föreskrivainte något hinderutredningen för närvarande mot att

tillståndsgivningen ellervillkor för prövningen vidytterligare mot att
vid vissaåterkallelse sanktionföreslå införandet över-av som en

alkoholreklamregleringen.trädelser av

Marknadsstörningsavgift15.4.4

förbudet iMarknadsstörningsavgift för överträdelse attmotav
vidkommersiellanvändaljudradio- eller televisionsprogram annons

alkoholreklam-andra stycketmarknadsföring alkoholdrycker 2 §av
tillSkäletinfördes så den december 1996.lagen l attsent som

avgift denmed sådanbestämmelsen skulle sanktioneras även attvar
f..1995/96: 160 136beteendeavsåg särskilt klandervärt prop.ett s.

skallmarknadsföringslagenförarbetena till denEnligt nya
ochtill förbudmarknadsstörningsavgift komplementettses som

skall kommaAvgiftenålägganden vid vite 1994/95: 123 101.prop. s.
skydda allmännaföreligger påtagligt behovi fråga bara där det attett

knutitsavgiftenreglerkonsument- och näringsidkarintressen. De som
redogjorts104. Sombeskriver särskilt klandervärda beteenden s.till

§§katalogbestämmelsema i 5-13de s.k.för i avsnitt 5.1.1 detär
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ocksåmarknadsföringslagen sanktioneras med marknadsstör-som nu
ningsavgift.

föreslår förut införandet återkallelseUtredningen nämntssom av
sanktion vid överträdelser detillstånd särskildasom en avav
marknadsföring alkoholdrycker.bestämmelserna Dennaom av

för tillståndshavama,sanktion får avsevärda ekonomiska konsekvenser
förväntas marknads-och hotet återkallelse kan sättsamma somom

stömingsavgift verka avhållande för dem någonövervägersom
strida lagens bestämmelser.marknadsföringsåtgärd kan Detmotsom

finns därför enligt utredningen anledning detöverväga äratt om
marknadsstöringsavgift och återkallelse skalllämpligt både ingå iatt

sanktionssystemet.
införandet marknadsstömingsavgiftskäl motiveratDe som av som

annonsförbudet i radio och kan ocksåsanktion vid överträdelser TVav
inför sanktion andra förbjudna ochmotivera denna motatt man

klandervärda överträdelser alkoholreklamreglema.särskilt av
i de fall då förbud eller före-Sanktionerna skulle kunna användas

återkallelse föreligger.lägganden inte tillräckligt och skäl till inteär
tillämpningsområdet förutredningen det skulle emellertid deSom ser

marknadsstömingsavgift, bli ibåda sanktionema, återkallelse och stort
bör komma ifrågadetsamma. Härtill kommer det inte attsett att

båda sanktionema tillståndshavare.tillämpa mot samma
anförda skälen föreslår utredningen marknadsstörningsav-På de att

gift införs sanktion vid överträdelser alkoholreklam-inte som av
de nuvarande reglerna denna sanktion knutna tillreglerna attsamt om

avskaffas.annonsförbudet i radio och TV
gällande ordningen kan programföretag lyderEnligt den ett som

kommersiell medunder svensk jurisdiktion sändersom en armons
medverkande åläggas marknadsstömingsavgiftalkoholreklam såsom en

marknadsföringsla-alkoholreklamlagen och 22 § tredje stycket3 §
konsekvens utredningens redovisade förslaggen. En är attav nyss
längre blir möjligt. föranleder emellertid inte någondetta inte Detta

bedömning den utredningen i frågahar redovisatänannan nyss om
marknadsstömingsavgift sanktion vid alkohol-överträdelsersom av
reklamreglema. Ingripanden programföretag enligt andrakan skemot
regler. programföretag bryter armonsförbudet förEtt motsom
alkoholreklam i radio och får väsentligen ha bidragit tillTV anses
marknadsföringen därmed förbjudas vid vite enligt §och det kan 14

sådanandra stycket 3 marknadsföringslagen fortsätta sändaatt en
otillåten programföretaget skulle sig skyldigt tillOm göraannons.

överträdelse kaneller väsentligen Konsumentom-samma samma
budsmannen ansöka vitets utdömande.om
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Ett ytterligaresätt förmå programföretagatt inte medverka tillatt
alkoholreklam kan reglernagöra i 10 kap. 5 § radio-att och TV-vara
lagen särskild avgift tillämpliga vid överträdelser alkohol-om av
reldamreglerna. En sådan lagstiftning skulle emellertid mindrestämma
väl med detöverens önskemål den artskillnad mellan mark-om
nadsrättsliga och radiorättsliga regler förordats i förarbetena tillsom
radio- och TV-lagen prop. 1995/96:16O 108 ff..s.

15.5 Vissa frågor förhållandet mellan sanktionemaom
och mellan tillsynsmyndigheterna

Bestämmelserna i marknadsföringslagen förelägganden rättensamtom
väcka talan med anledningatt överträdelser alkoholreklam-av av

regleringen dvs. talan förbud fortsatt marknadsföringmotom samt-
talan vitets utdömande bör fortsättningsvisäven falla inomom -
Konsumentverkets/KO:s behörighet. När det gäller sanktionema enligt
alkohollagen, inklusive återkallelse tillstånd, bör det däremotav vara
de kommunala tillstånds- och tillsynsmyndigheterna enligt alkohollagen

bör besluta därom. Om återkallelse tillståndet försom en av en
partihandlare eller innehavare tillverkningstillstånd aktualiserasen av
bör dock beslutet fattas Alkoholinspektionen.av

För underlätta samarbetet och för tillhandahållaatt underlag föratt
Alkoholinspektionens ingripanden måste Konsumentverket regel-
mässigt tillställa Alkoholinspektionen sina beslut. fårDet sedan ligga
på Alkoholinspektionen sprida kännedom besluten till sinaatt om
underlydande tillsynsmyndigheter. På motsvarande bör Konsu-sätt
mentverket underrättas så frågan återkallelse på grundsnart om av
marknadsföringsbestämmelsema till prövning.tas upp

Även myndigheterna bör ha samarbete i frågornäraettom om
marknadsföring alkoholdrycker måste de sina själv-göraav egna
ständiga prövningar i varje enskilt fall. Det kan såt.ex. attvara en
marknadsföringsåtgärd eller tillståndshavare blir föremål för mångaen
anmälningar Konsumentverket bedömer den påtaladeattmen att
reklamen förenligär med alkoholreklarnregleringen. I sådant fallett
får naturligtvis inte ärendena ligga till grund för prövningen senare

återkallelse tillstånd.av av
handlingEn kan medföra återkallelse tillstånd enligtsom av

alkohollagen faller också inom tillämpningsområdet för bestämmelser-
förbud och ålägganden vid vite liksom vitets utdömandena om om

enligt marknadsföringslagen. Det kan således bli fråga påföljderom
med anledning överträdelse.av samma
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överträdelserhindravitevidförbud ärmedSyftet att avnya
vägledning förtjänaochliknande slagväsentligen atteller somsamma

Återkallelse träffaendastskalltillståndnäringsidkare.andra av
sanktionen kanDenallvarligasärskilt övertramp.ochflagranta senare

marknadsstörningsav-medellerstraffmedjämställasdärför ettmer
prövningenför sig kanochImarknadsföringslagen.enligtgiften av

aktualise-återkallelsesamtidigtförekommaförbudåläggande eller som
dessahanteringKonsumentverketsförordningenpraktiskaDen avras.

rättstillämpningen.tillöverlämnasfrågor bör
tillståndåterkallelsevite ochutdömandefall då talandeI avavom

myndigheternaviktsärskildblir detifråga attkommersamtidigt av
fråganhandläggning. Omsinunderrättadevarandra omhåller om

förKonsumentombudsmannenochtillståndåterkallelse tas uppav
förfarande kananledningmedutdömandevitetstalan sammaavom

börProcessendomstolsprövningen.avvaktaskälfinnasdet att
förhållandetminst dethandläggning. Intefortsatthindraemellertid inte

tillstånds-medföratiden kanpådra attkandomstolsprocess utatt en
inommyndigheternaHärtill kommerslutligt. attmåstefrågan prövas

utifrån sinasjälvständigtmåstealltjämtsamarbeteför ett ageraramen
överträdelsegrundpåtillståndshavareOmutgångspunkter. enaven
återkallelseverksamhetsinbedriva attolämpligsåbefunnits attvara

domstolsprocesssålundanödvändig kanbedömstillståndet omenav
alkoholpolitiskaför denihinder vägeninte läggautdömandevitets

ellertillsynsmyndighetochtillstånds-kommunalOmsanktionen. en
detkanåterkallelsebeslutarsålundaAlkoholinspektionen ansesom
troligtfortgår. Det är attmarknadsrättsligadenobilligt processenatt

vunnit lagaåterkallelsebeslutetsedanKonsumentombudsmannen om
vitesbe-jämkattillyrkandetjusterartalan eller ettsinåterkallarkraft

inomjämkningfrågankandomstolenOckså ramenlopp. ta omupp
viten.1985:206lagenjämför 9 §prövning,sinför om



2311998:8SOU

ochSystembolaget AB produkturvaletIII

16 Systembolaget AB

16.1 Allmänt

Enligt kap. och 2 §§ alkohollagen 1994:1738 skall det finnas5 1 ett
bolag, har monopol på detaljhandeln med alkohol-ägtstaten somav

drycker. bolag Systembolaget AB Systembolaget. BolagetsDetta är
verksamhet regleras bestämmelser i alkohollagen, bolagsord-genom

avtalet mellan och bolaget tillkännagivetningen och staten genom
avtalet.SFS 1994:2049;

huvuduppgifter för sin verksamhet:Systembolaget har fyra att
rationellt, godskador, bedriva verksamhetenförebygga attatt ge

iaktta märkesneut-efter Sveriges tillträde till EUservice attsamt --
statligt detalj-för Systembolagets existensralitet. Grunden som

försäljning alkohol skall bedrivas såhandelsmonopol är attatt av
konflikt mellan uppgifterna skall bolagetskador förhindras. Vid en

så skadorvikten vid bedriva försäljningendärför lägga största att att
alkohollagen.punkt 2 och 9 i avtalet, jfr 3 kap. 4 §förhindras

sin 23 oktober 1997, åklagarenEG-domstolen uttalade i dom den
Romfördragets bestämmelser i artikel 37Franzén,./. Harry att om

för sådana nationellahandelsmonopol inte hinderstatliga utgör
och dess funktionssätt sebestämmelser Systembolaget ABrörsom

Franzén-domen. närvarande8.6 för referat den s.k. Föravsnitt ett av
behålla sittSystembolaget frånfinns således inget hindrar AB attsom

detaljhandelsmonopol.

EU-tillträdetSystembolaget efter16.2

förutsättningarna för Systembolagets verksam-Efter EU-tillträdet har
alkoholmarlmaden finns i dagPå svenskahet förändrats radikalt. den

handladetillverkning. Tidigaretillstånd för partihandel eller250ca
Sprit vin,Vin ABSystembolaget med leverantör V S aven

år levererade 200starköl. slutet 1996sprit och importerat I nästanav
År 1995 offereradesalkoholdrycker till Systembolaget.tillståndshavare

dessa provade000 produkter. AvSystembolaget 18änmer nya
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bolaget drygt 5 000 produkter varefter mellan 2001 och 1 500 köptes
in. I januari månad 1992 fanns 998 produkter i sortimentet, i slutet av
år fanns1996 2 609 märken eller 3 050 artiklar i sortimentet. Under
år 1996 lanserade Systembolaget 3381 artiklar. Beställnings-nya
sortimentet ökade till 500 artiklar1 under år.samma

försäljningDen alkoholdrycker sker via Systembolaget harav som
sjunkit sedan EU-tillträdet. Försäljningen år 1996 minskade. Uttryckt
i liter alkohol minskade försäljningen med 3,4 i volym.procentren
Nedgången för spritdrycker, den försäljningenstörst gick ned 9,5var

Starkölsförsäljningen minskade med 5,2 Vinför-procent. procent.
säljningen inklusive cider och blanddrycker, vari ingår också
alkoläsk ökade jämfört med år 1995. Den totala försäljningsned-
gången har förklarats med de ändrade reglerna för privat införsel samt
med ökad konsumtion illegalt tillverkad eller insmuggladen av
alkohol. Konsumtionen sådan sprit uppskattas till mellan 15 och 30av

den totala spritdryckskonsumtionen Ds 1997:8, Svartspritprocent av
och ungdomar. Nedgången i södra Sverige, vilketstörst ansettsvar
bero den ökade gränshandeln med Danmark.

Kostnaderna för bolagets verksamhet har ökat. harDetta berott på
bl.a. de ändrade inköpsformerna på hanteringskostnader för desamt

artiklarna. Kostnaderna har ökat till följd bolagetäven attnya av
hanterar mängd buteljimporterade kartongvaror, tillstörrenumera en

skillnad från vad fallet tidigare, härtappade Sedan EU-som var varor.
tillträdet försäljningenhar returflaskor minskat betydligt.av

16.2. l Förhandlingarna

Under förhandlingarna Sveriges medlemskap i Europeiska unionenom
skedde skriftväxling mellan EG-kommissionen och den svenskaen
regeringen avseende de svenska alkoholmonopolen. Kommissionen
förutsatte därvid samtliga monopol detaljhandelsmonopoletatt utom
skulle avvecklas inför svenskt medlemskap. frågaI System-ett om
bolagets monopol på detaljhandel underströk kommissionen allaatt
effekter diskriminerande nationellamellan ochärsom varor varor som
importeras från EU-land måste avskaffas. Om dettaett annat upp-
fylldes den svenska regeringen kommissionens ståndpunkt, attav var
inte vidta några åtgärder monopolet initiativ.mot eget

Efter skriftväxlingen följde expertsamtal mellan regeringen och
berörda tjänstegrenar inom kommissionen. Samtalen utmynnade i
preciseringar de förutsättningar bedömdes nödvändiga förav som som

säkerställa detaljhandelsmonopolet fungerar icke-diskrimineran-att att
de. fastslogs sålundaDet så länge medborgare och inomatt varor



Systembolaget AB 233SOU 1998:8

lika objektiva och genomblickbarasamarbetsområdet behandlas samt
förtransparenta kriterier ligger till grund nationellaeller öppna

står dessa inte i strid medalkoholpolitiska regler i Sverige EG:s
gäller för detaljhandelsmonopolets verksamhet.regler. Detsamma

produkter skulle behandlas lika bådeunderströks allaVidare näratt
dess varuin-detaljhandelsmonopolets val sortiment ochdet gäller av

Kommissionen krävde möjligheternaformation till kunderna. att att
skullekända för detaljhandelsmonopolets kundergöra varornya

samarbetsområdet skulle hamedborgare inomförbättras. allaAtt
på den svenska alkohol-möjligheter de svenska att agerasomsamma

ansågs också nödvändigt.marknaden

och Systembolagetl6.2.2 Avtalet mellan staten

förutsättningar andraSystembolaget arbetar under somsamma
aktiebolagslagen 1975:1385innebäraktiebolag. ärDetta t.ex. att

dess verksamhet ochSystembolagets verksamhet. Förtillämplig på
mellantagits in i avtalsärskilda bestämmelserdrift har dessutom ett

fjärde stycket alkohollagen. Detjfr kap. §och bolaget 5 lstaten
detaljhandelnriktlinjer för hur bådebestämmelser ochfinns sålunda

förövergripande principskall bedrivas. Somoch partihandeln en
så samhälleliga,verksamheten skalldetaljhandeln gäller utövas attatt

ialkoholkonsumtionmedicinska skadeverkningarsociala och av
innehållerpunkt andra stycket. Avtaletmöjligaste mån förebyggs 2

Avtaletkontroll från sida.också särskildbestämmelser statensom
SFS 1994:2049.tillkännagivetfinns, nämnts genomovan,som

16.3för under avsnittredogörasAvtalets innehåll kommer närmareatt
och 16.4.

Verksamheten16.3

varitalkohollagstiftning har längeprincip i svenskbärandeEn att
iskall förbehållasvin och starkölmed spritdrycker,handeln organ

enskildaochbestämmande inflytandeallmännavilka det äger ett
övertygelsendenna princip har varitMotivet tillsaknas.vinstintressen

försäljning ochleder till aktivvinstintresseoch privatkonkurrensatt
Principen harökad konsumtion.marknadsföring och därmedaktiv en

giltighet grund för gällandeoch ligger tillfortsattEU-tillträdetefter
detaljhandeln.förför riktlinjerför marknadsföringregler samt

samhälleliga,verksamhet såskall sinSystembolaget AB utöva att
ialkoholkonsumtionenskadeverkningarmedicinskasociala och av
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detaljhandelövrigt bedrivaskall iBolagetförebyggs.månmöjligaste
skall bedrivasVerksamhetenalkohollagen.iförutsättspå det sätt som

service.godskalldrift. Kundernarationellt och i gesegen
till avhämtning ellerförsäljningantingenfår skeFörsäljning genom

alkohollagen. System-3 §rekvisition 5 kap.påförsändninggenom
i avtalet 5riktlinjerenligtbutikernaetableringbeslutarbolaget avom

ske påFörläggningen skallalkohollagen.stycketandra2 §kap.
mån undviks. Innanmöjligasteiolägenhetersocialasådant sätt att

från kommun-yttrandeinhämtaSystembolagetskallfattasbeslut
i avtalet. Bolagetoch 12punkt 11polismyndighetochfullmäktige

riksdagenriktlinjerenligtöppethållandeförtiderbeslutar somom
systembutikertotalt 395fanns det1996/97årsskiftetVidutfärdat.

utlämningsställenfanns dettidpunktVid293förlagda på orter. samma
busslinjer och 48via 55beställaskundeochpå 571 orter, varor

lantbrevbärarlinjer.
kriterierobjektivaefterskallhandelsmarginal sättasBolagets som

6 i avtalet.produkter punktimporteradeochinhemskaförgäller lika
sprit-tillverkaellerinte importera,fårSystembolaget exportera

alkohollagen.andra stycket§kap. 1starköl 5ellervindrycker,
opartiskhet prop.monopoletstillsyftarBestämmelsen garanteraatt

partihandel-det hardock,fårSystembolaget55.1994/95 :89 oms.
serveringstillstånd.hartill demförsäljningbedrivastillstånd, som
Partihandeln måstepartihandelstillstånd.beviljatsharSystembolaget

utnyttja denotillbörligtfår intebolagetkostnader;sinabära egna
partihandel.medpriskonkurrensidetaljhandelnmonopoliserade amian

opartiskaavtalet16 ipunktskall enligthandelsvillkorBolagets vara
inomövrigt tillämpasivillkormed deöverensstämmelsestå ioch som

visaskallbolagetframgårbestämmelse storattbranschen. Av samma
partihandel.sinmarknadsföringeniåterhållsamhet av

år 1995 tillunderanmälangjorde iBryggareföreningenSvenska en
missbrukat sinhadeSystembolagetgällandeKonkurrensverket att

partihandelsverksamheti sinställningdominerande attgenom
lett tillpåstods harabattertillämparestauranger somgentemot

detaljhandelnföreningenenligtmedfördeunderprissättning. Detta att
ändrat sittSystembolagetSedanpartihandeln.korssubventionerade

beslutade1996månadmajmedfrån ochverkanmedrabattsystem
åtgärd.ärendetavslutamaj 199613Konkurrensverket den utanatt

skulledetFranzén-domen ävenuttalade iEG-domstolen att om
intedessaså harbristerharförsäljningsorganisationen enattantas

frånhärröralkoholdryckerförsäljningenpåinverkanstörre somav
landetinomtillverkasalkoholdryckerpåmedlemsstaterövriga än som

57.para.
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Produkturvalet16.4

Sveriges medlemskap i EU ansåg EG-Under förhandlingarna om
tidigare redovisats, detaljhandelsmonopoletkommissionen, attsom

avskaffadeskvar under förutsättning övriga monopolkunde attvara
icke-diskriminerandedetaljhandelsmonopolet sköttes ettsamt att

EG-domstolenutredningen har redovisat i avsnitt 8.6 harSomsätt.
bestämmelserna Systembolaget eller bolagetsinte funnit att omom

diskriminerande.funktionssätt är
innehåller riktlinjer för bolagets produkturval.Punkt i avtalet4

ingen favorisering sker inhemskaskall sådantUrvalet att avvara
får grundas endast bedömning produktensprodukter och det en av

produkten, kundernasrisker för skadeverkningarkvalitet, särskilda av
affärsmässiga etiska hänsyn. På begäranefterfrågan och andra samt av

avvisats från eller avförtsprodukt harden leverantör som urav
skriftligen redogöra för de skälskall bolagetbolagets sortiment som

sinställningstagande. skall upplysasföranlett dess Leverantören om
Alkoholsortimentsnänmden. Medfå beslutet överprövaträtt att av
firms i bolagets ordinariesortimentsortiment det upptagetsomavses

prislista.
produktinformation skallför marknadsföring ochåtgärderBolagets

ursprungsland punktoberoende produkternasopartiska och avvara
begränsningarskall, med beaktande deavtalet. Bolagets5 i somav
verka förmarknadsföring alkoholdrycker,finns att nyaavom

kända för kunderna.produkter blir
tolvlöpermed produktplanSystembolaget arbetar översomen

tredje månad. Planen,uppdaterasmånader och ärsomvarsom
volymersmaktyper, prissegment,offentlig, omfattar varugrupper,

råd-efterfrågan. Enkundernas beräknadeskall speglaDenm.m.
från producenter,beståendegivande expertgrupp personerav

medintresseorganisationer insyn i arbetetoch andraimportörer ges
sig den.bereds tillfälleproduktplanen och överatt yttra

Offertförfråganupphandlingar.till grund förProduktplanen ligger
tillverknings-partihandels- ellermedtill samtliga leverantörerskickas

tillgängligkvalitet,grundas bl.a. på pris,Offertbedömningentillstånd.
offertfått avslag på sinkundefterfrågan.beräknad Denvolym och som

neutralbedömdfåmöjligheteninformeras att envaran avom
det s.k. testsortimentet.för placering ikonsumentpanel
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Sortirnentspolitiken16.5

sortimentspolitik det kundernas efterfråganEnligt Systembolagets är
för Systembolagets uppdrag, iönskemål inomoch ramensom,

sammansättning. Valmöjligheter skallsortimentetshuvudsak styr
smaktyper, prisgrupper och förpacknings-i frågafinnas varutyper,om

önskemål.till mindre kundgruppers Förstorlekar. skallHänsyn tas
sortimentspolitiken gäller följande principer:

smaktyper, förpacknings-urval pris ochbretta Ett varutyper,av
finnas tillgängligt.storlekar skall alltid

skall andra märkenvilkas efterfråganb Produkter ersättasavtar av
intressanta för kunderna.bedöms vara mersom

världsmarknaden följs och integreras itrender påUtveckling ochc
produktplanen.arbetet meddet löpande

skall stödjas.alkoholsvagare dryckerd övergång tillEn

berusningsdryckersärskilt attraktivaDrycker upplevse somvarasom
undvikas.för ungdomar bör

samlat i prislistan och kan med undantagSystembolagets sortiment är
butiker. Sortimentetlagerföras allaför regionalt lanserade varor av

delas in i undersortiment:tre
standardvaror, främst i läg- och mellan-Grundsortiment. ingårHär

kvalificerat sigtillgängliga året Produkterprislägen, är runt. somsom
månader. Därefter utvärde-till grundsortimentet säljs i tolv görs en

med omedelbarkvalificerar sig avlistasring. Produkter intesom
till leverantören.Eventuellt resterande lagerverkan. returneras

tillgänglig-ingår märken med begränsadTillfälligt sortiment. Här
kundernamånader, dvs. däroftast under ellerhet varutyperett paren

säljasmed begränsad tillgång kanefterfrågar variation. Produkter
dokumenterad efterfrågan.regionalt i områden med

med iproduktplanenprodukter inte kommitTestsortiment. För som
Produkten dåansöka testförsäljning.kan leverantör testas av enomen

skall testlanseras ikonsumentpanel,neutral prövar om varansom
för lanseras ochsortiment. ProdukterSystembolagets testantassom

Testproduktersärskild markering.övriga nyheterpresenteras utansom
testperiod listas i sortimentetsäljer tillräckligt mycket under ensom

gäller inom respektive produktgrupp.i enlighet med de regler som
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Kriterierna för listning respektive avlistning desammaär för
grundsortiment och testsortiment. De har utifrån önskemålsatts att
försäljningen inom produktgrupp skall uppnå viss minimini-varans en
vå. Efter avlistning grundsortimentet kan igenprövasur en vara
tidigast efter två år.

Kriterierna för utvärdering byggervin på produkts försälj-attav en
ning endast jämförs med andra produkters försäljning inom samma

och inom prisintervall försäljningspris +/- 10varugrupp samma
procent. Vid utvärderingen, sker efter 52 veckor, delas vin in isom
olika smaktyper och för varje sådan har Systembolaget fastställttyp
lägsta marknadsandelar och minimivolymerprocentsatser krävssom
för kvaliñcering. För starköl, öl, cider och sprit ställs endast krav på
faktiska minimivolymer för kvalificering. Vid utvärderingen delas
starkvin, öl, cider och sprit in i olika grupper.

Systembolagets kriterier för listning och avlistning ändrades i mars
1997 på så den krävdasätt marknadsandelenatt beräknas pånumera
den föregående mätperiodens försäljning i i vissasegmentet; segment
har tröskeln för marknadsandel sänkts. De ändrade reglerna följdär en

leverantörernas kritik och de ståndpunkter framförts iav som
Alkoholsortimentsnänmdens beslut se nedan avsnitt 17.2.

Systembolaget tillhandahåller på ytterligare två sätt:varor
Beställningssortiment. Produkter inte ingår i Systembolagetssom

sortiment enligt vad har redogjorts för kan efter ansökan ochsom nyss
godkännande listas i Systembolagets beställningssortiment. Produkter-

i särskild lista i Systembolagets alla butiker.presenterasna en
Importservice. Kunder önskar köpa någon vadänsom annan vara

erbjuds i sortimenten kan beställa den bolagets importser-som genom
vice jfr 5 kap. 5 § alkohollagen.

16.5.1 Produktinfonnation

Systembolagets affärsidé med sälja alkoholdryckerär ochatt ansvar
förmedla dryckeskultur. Konsumentupplysningen skall kundenge
saklig information de olika egenskaper. Målet förom varornas
varuinformationen kunderna skallär kunna välja produkter deatt är
nöjda med. Informationen inriktas belysa sambandet mellanatt mat
och dryck. Varuinformationen till allmänheten sker i första hand

butikerna. Information s.k. lättdrycker sker ocksågenom om genom
Systembolaget informerar deäven negativa följdernaannonser. om av

felaktigt bruk alkoholdrycker.ett av
Systembolagets prislista omfattar i grundsortimentet, detvarorna

tillfälliga sortimentet testsortimentet. I prislistansamt presenteras
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producent,artikelnummer,pris,volym,med ursprung,namn,varorna
Prislistanreturglas.förmarkeringochsmakbeskrivningkorten

månad.kommer ut varannan
beställningsprislistaensärskildiBeställningssortimentet presenteras

innehållerListanbutiker.allatillgänglig ifinnsprislistanliksomsom
ochproducent/leverantörpris,volym,uppgift ursprung,nanm,om

månaden.igångBeställningsprislistan kommer utleveranstid. en
i Varunytt,sortimentSystembolagetsi presenterasVarje varany

månaden. Nyaigångutkommernyhetsbroschyr varorensomen
informationsakligochopartiskbild ochmed ompresenteras en

Även lanseringsdatumtillverkningsprocesssmak, m.m.ursprung,
utlämningsställena ochpåochbutikernaifinnsVarunyttanges.

på Varunytt,Konsumentertillskickas prenumererarsomrestauranger.
hemskickad.broschyrenocksåfårprislistor,andraeller

förändring-bl.a.SystembolagetskildrarUppdragetkundtidningenI
ställnings-bolagetsbeslutpolitiskaalkoholmarknaden, samtpåar

frågor.olikaitaganden
år,fyra gånger ärutkommerRestaurangbullentinen, persom

distribuerasTidningenkundtidning förSystembolagets restauranger.
alkoholdrycker,säljatillståndmedalla attlandets catill restauranger

förkurseranordnarSystembolaget restaura-1996.åri slutet8 700 av
dryck.medförena"Attpå mattörer temat

sortimenteninformationerbjuderKundtjänstSystembolagets om
vinprovningar.tillurvalochdryckoch t.ex.bl.a.rådoch mat omom

vecka.samtal4001Kundtjänst emot pertar ca
finnswww.systembolaget.sehemsida Internets.k.På en
finnsBlandprodukter.och dess annatSystembolagetinformation om

ochupplysningarvaruinformation matoch samtprislistan omannan
alkoholfrågor.upplysningar iallmännadryck samt

försäljnings-saluhâllande påocksåMarknadsföring sker genom
för-handförstaibutikeniplacering styrsVarornas avställena.

ske tillkanAnpassninghandi andraochsäljningsfrekvens varutyp.av
omfattasdåske,kanskyltningSärskildutfomming.lokalens men

tillanknytermärkenflera ettellerhelimärken somvarugruppen
visst tema.

kanbutikerAllamånads tid.underregellanserasNyheter ensom
lanse-tillefterfrågas,kommerbedömerde attnyheter,hemta som

till dessfönsterellerinyheterskyltas montrarVarornaringsstart. som
ochJournalistermånad.minstunderdockprislistan,införda ide är en

Inbjudningarnyheter.förregelbundetinbjuds attrestauratörer prova
visstkringockså till tema.ettsker arrangemang

nationellaockså deFranzén-domenprövade iEG-domstolen
varvidalkoholdrycker,marknadsföringbestämmelserna avom
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domstolen bl.a. utförligt redogjorde för Systembolagets produktin-
formation. Från de synpunkter EG-domstolen har beakta fannsattsom
ingen anledning till kritik.

I samband med Svenska Bryggareföreningens anmälan till
Konkurrensverket angående Systembolagets rabattsystem se ovan
avsnitt 16.3 anmälde föreningen Systembolagets sortiments-även
politik expertpanelen, prissättningen, orderförfarandet, distributio--

policy vad gäller varumärken och förpackningar till EG-samtnen -
kommissionen Konkurrensverket till EG-kommissionen årrapport
1995, 19. Vidare anfördes klagomål det inte tillåtetöver föräratts.
aktörerna ha direktkontakt med butikschefema i sin marknads-att
föring. Beträffande den sistnämnda frågan kan anmärkas EG-att
domstolen i Franzén-domen uttalade detta förhållande syftar tillatt att
säkerställa samtliga produkter behandlas lika i marknadsföringshän-att
seende.

16.6 Konkurrensverkets rapporter

skriftväxlingenI mellan regeringen och kommissionen enades parterna
kommissionen skulle bli delaktig i och regelbundenatt näraom en

övervakning detaljhandelsmonopolet. Konkurrensverket har tillav
följd härav fått i uppgift två gånger år till kommis-att rapporteraper
sionen Systembolagets verksamhet, särskilt med avseende på attom
bolaget inte missbrukar sin dominerande ställning. Konkurrensverket
har hittills december månad 1997 lämnat fyra rapporter.

förstaDen den 28 november 1995 innehöll be-rapporten en
skrivning främst de svenska alkoholpolitiska reglerna desamtav
förhållanden gällde på marknaden efter EU-tillträdet. Konkurren-som
sverket pekade vissa brister rått marknaden. Bland annatsom
hade avsaknaden övergångsregler lett till Alkoholinspektionenattav
inte kunnat meddela tillstånd till den 1 januari 1995 varför det tidigare
import- och partihandelsmonopolet V S Vin Sprit AB under de
första månaderna detta år i praktiken hade kvar sitt monopol och
därmed konkurrensfördelar. Vidare pekades det såvälattvarm
avgifterna för Alkoholinspektionens tillsyn de säkerhetersom som
krävdes skattemyndigheterna missgynnade mindre företag. Slutligenav
hade vissa Systembolagets butiker inte kunna hålla fullgottav
sortiment, vilket kommit drabba konsumenterna. Konkurrensver-att
kets bedömning dock den övergång till marknadöppenattvar en mer

skett under det första halvåret 1995 gått förhållandevis frånbrasom
konkurrenssynpunkt. Konkurrensverket hade inte kunnat timma någon
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hadei de ärendenprodukterimporteradediskriminering manav
prövat.

påinriktadnovember 1996den 7andraDen attrapporten var
förstaefter denförändringarför de ägtredogöra rapportenrumsom

marknadenbetydelse för huransåg haKonkurrensverketoch som
till ochden förstaomfattade tiden frånfungerade. Rapporten rapporten
detkonstateradesBland1996.september månadmed attannat

ellertillstånd för tillverkningmeddelat 230Alkoholinspektionen ca
på marknadenkonkurrensenalkoholdrycker ochpartihandel med att

Vidare menadehade ökat.s.k. aktörerantaletföljd dettill storaav
kundeförhållandetdetKonkurrensverket att restaurangernaatt numera

mångfaldtill ökadhade bidragittillståndshavamameddirekthandla en
för lanseringbetydelseoväsentligickehade varitdetattsamt av en

Under våren ochprodukter.marknadsföringoch sommarenav nya
till samtligaenkäthjälpKonkurrensverket medhade1996 av en

huruvida System-undersökninggenomförttillståndshavare aven
diskriminerande. Av 177kundefunktionssättbolagets anses som

KonkurrensverketdrogAvtillfrågade hade 133 svarat. svaren
ansågtillstândshavarnaövervägande delendenslutsatsen attatt av

icke-diskriminerande ochpå ärSystembolaget sättett somagerar
genomgångKonkurrensverketsheller hadetillfredsställande. Inte av

till verketklagomål framförtsdehelhet elleri sinundersökningen som
skullefunktionssättSystembolagetsstöd förkunnat att varage
kritikfog för vissdockEnkätsvarendiskriminerande. motgav

produkter ioch informeraSystembolagets sätt att nyaomexponera
förbättraavsågSystembolagetnoterades dockbutikerna. Det attatt
för i denredogjortsbristeravseende. Dei dettainformationen som

Alkoholinspektionensföravgiftssystemetbeträffandeförsta rapporten
haskattemyndigheternakrävsde säkerhetertillsyn och syntessom av

regelsystemet.förändringar iavhjälpts genom
rörde främst System-december 1996den 19tredjeDen rapporten

efterfrågan pågrundSydafrika. Påviner frånbolagets inköp attavav
dettillmed hänsynkraftigthade ökatsydafrikanska viner att tarsamt

det fannsoffertförfarande detordinariemedså lång tid att attett en
efterfrågan menadetillgodoseinte skulle kunnaSystembolagetrisk att

1997Sydafrika under vårenioffertprovning på platsbolaget att varen
konkur-kravet påförfarande meddettaFörenlighetennödvändig. av

konstateradeKonkurrensverketifrågasätts.rensneutralitet hade att
vilketofferthanteringssystemutformatobjektivtharSystembolaget ett
andrasnabba beslutfatta likakundemedför bolaget inteatt som

partihandlare.frånsinamåste köpabolagetinköpare attsamt varor
sydafrikanskaefterfråganvidareKonkurrensverket pekade att
skulle kunnaefterfrågan intedenutbudet ochviner större än attvar
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tillgodoses det planerade i Sydafrikautan arrangemanget samt att
fatprover årets skörd riskerade förfaras vid Konkur-att transport.av
rensverkets bedömning blev Systembolagets planerade förfarandeatt
inte kunde oförenligt med kraven på likabehandling ochanses vara
s.k. Förfarandet gynnade alltså inte produkter fråntransparens.
Sydafrika.

fjärdeDen den 17 oktober 1997 handlade huvudsakligenrapporten
Systembolagets sortimentspolitik. Rapporten avsåg förhållandenaom

på marknaden september månad 1997. Underlaget fört.o.m. rapporten
hade Konkurrensverket fått djupintervjuer med 18 leverantörer,genom
kontakter med branschorganisationema och med sådana leverantörer

tidigare framfört kritik Systembolagets sortimentspolitik.motsom
Den ordningennuvarande uppfattades samtliga inter-nästanav

vjuade konkurrensneutralt, och de flesta ansåg inköparnaattsom
generellt bra arbete. Flertalet importörergör hade inget invändaett att

eller positiva till blindprovningama. Dock efterfrågadeemot var
leverantörerna informationbättre urvalskriterierna. Flera deom av
intervjuade menade trösklarna för listning i grundsortimentet bordeatt
sänkas. Det föreslogs flera och gradvis nedtrappade trösklaratt
infördes.

Testsortimentet uppfattades värdefullt komplement tillettsom
direkt lansering i grundsortimentet. långaDen väntetiden fem år-

vissaenligt uppgifter från det produkt anmäls för till dessatt testen-
provning faktiskt sker den bristen med dettastörstaatt angavs som

sortiment.
framfördesDet önskemål Systembolaget skulle störreatt taom

hänsyn till leverantörernas behov långsiktiga relationer attav genom
dels släppa in fler exklusiva produkter i grundsortimentet, dels teckna
avtal för längre perioder. Avsaknaden garantier för fortsatt listningav

tillfälligai det sortimentet ansågs medföra svårigheter för små
producenter varaktigt etablera sig på marknaden.att

intervjuade missnöjdaDe med formerna för hur kontakter medvar
butikerna får ske, vilket i kombination med de restriktiva reglerna för
marknadsföring alkoholdrycker ansågs skapa problem. Leveran-av

önskade det skulle tillåtet centrala kontaktertörerna att vara genom
marknadsföringmed direkt till butikerna eller inköpsbeslutenatt

centraliserades.
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17 Alkoholsortimentsnämnden

Uppgifter17.1 och sammansättning

deI expertsamtal fördes mellan företrädare för den svenskasom
regeringen och för EG-kommissionen enades Sverigeattman om
skulle införa möjlighet för de leverantörer nekats tillträde tillen som
Systembolagets sortiment överklaga bolagets beslut. För dettaatt
ändamål inrättades Alkoholsortimentsnämnden.

ärrmden har tillN uppgift Systembolagets beslut avvisaprövaatt att
viss alkoholdryck eller avföra viss sådan dryck från sortimentetatt

förordningen1 § 1994:2048 med instruktion för Alkoholsortiments-
nämnden. Det endast den leverantörär har avvisats frånvars vara
eller avförts sortimentet kan överklaga till nämnden 2 § förstaur som
stycket instruktionen. Vid sin prövning skall nämnden granska om
bolaget följt vad i avtalet bolagets produkturvalsägs fårattsom om
grundas endast bedömning produktens kvalitet, särskildaen av

förrisker skadeverkningar produkten, kundernas efterfrågan ochav
affärsmässigaandra etiska hänsyn någon favoriseringsamt samt att

inte får ske inhemska produkter 2 § andra stycket.av
Nämnden består ordförande och fyra andra ledamöter. Ord-av

föranden skall eller ha varit ordinarie domare. Av de övrigavara
ledamöterna bör minst väl förtrogen med konkurrensrättsligaen vara
frågor och med livsmedelsfrâgor 3 §.en

punktAv 17 i avtal med Systembolaget framgårABstatens att
bolaget dröjsmål skall verkställa Alkoholsortimentsnänmdensutan
beslut. Nämndens beslut får inte överklagas 10 §.

17.2 Alkoholsortimentsnänmdens praxis

Sedan Alkoholsortimentsnämnden inrättades den januari 1995 har1
nämnden fram till november månad 1997 handlagt 43 ärenden. Avca
dessa har de flesta gällt överprövningar Systembolagets beslutav om
produkturval. delEn ärenden har dock innefattat endast förfrågningar
och dylikt. Här redogörs för de ärenden Alkoholsortimentsnänm-som
den har avgjort med anledning har awisats från ellerattav en vara
avförts Systembolaget AB:s sortiment. De beslut meddelatsur som
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medan de beslutför utförligt1997 redogörsapril månadföre sommer
översiktligt.för endastdärefter redogörshar avgjorts

Foods ansökanGlobal1/95;september 1995, Aden 18Beslut om
avvisabeslutAktiebolagsSystembolagetöverprövning att pro-av

sortimentet.Dynamite frånLiquidTNTdukten
utförande ochförpackningensgjort gällandehadeSystembolaget att

alkoholreklamlagen påi 2 §kravetstredproduktens motnamn
framhållithade vidareBolagetnrarknadsföringen.imåttfullhetsärskild

marknads-denproduktenansågs följa medriskersärskildade omsom
Slutligenungdom.inriktning påberusningsdryck medfördes ensom

demålet Aragonesadom iEG-domstolenstillhänvisatbolagethade
C-l76/90.C-1/90 ochPublicidad

EU-länder.i tiosåldesproduktenhadeGlobal Foods uppgett att
stredbeslutSystembolagetsgällandegjortsökandenhadeVidare att

enligtbeslutetRomfördragetoch 36 i34artiklarna 30, samt attmot
diskriminering.godtyckligtillåteninteinnebarartikelnden ensenare

"Cassis dei målendomarEG-domstolenstillhänvisatSökanden hade
C-315/92.CliniqueC-l20/789 ochDijon

ochansökanFoodsbiföll GlobalAlkoholsortirnentsnärnnden
skulleDynamite inteLiquidTNTproduktensåledesbeslutade att

konstateradeNämndensortiment.Systembolaget AB:s attfrånavvisas
särskiltvissaför köpåråldersbegränsning på 20fannsdet aven

de hälsoris-frånungdomenskyddasyftemedspridryckerangivna att
konstateradeVidarealkohol.brukmedförenadeker är avsom

ochproduktensbedömningSystembolagetsidetnämnden namnatt av
subjektivainslagfannsutformning moment.förpackningens av

artikel 30det istredbeslutbolagetsvidarefannNämnden motatt
irnportrestriktio-kvantitativaförbudetuppställdaRomfördrageti mot

vidareNärrmden farmverkan.motsvarande attmedåtgärderellerner
enligthellerinteawisningsbeslutetanfört förbolagetgrunderde

dåartikel 30,enligtförbudetfrånundantagmotiveradeartikel ett
varkenpekatnämndenomständigheterdetillmed hänsynåtgärden

grundad.objektivtalla delareller inödvändigframstod som
hänvisningmedansökanavslåoch villeskiljaktigledamotEn var

import-förbudetfrånundantagartikel 36i motbestämmelsentill om
tillmed hänsynmotsvarande verkanmedåtgärderellerrestriktioner

hälsa.människorsskyddaintresset att

Åbros ansökanBryggeris1/96; AB1996 ABeslut den 11 ommars
avvisabeslutAktiebolagsSystembolagetöverprövning att pro-av

sortimentet.frånVodka ShotHotn Sweetdukten
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Systembolaget hade gjort gällande produkten till följd sinatt av
smakstarka salmiak attraktiv för konsumenter efter-av var som

strävade snabb berusning och den samtidigt lömsk medatten var
hänsyn till risken för kraftig berusning. Enligt bolaget fanns det därför
alkoholpolitiska skäl avvisa produkten på grund risken föratt av
skadeverkningar för konsumenter såväl under 20 år. Vidareöversom
hade bolaget anfört produkten hade tillsats ammoniumkloridatt en av
på g/l högsta14,7 tillåtna halt i spritdrycker i Sverigeattmen var

konsumtionsfärdig7 g/l spritdryck, enligt Statens livsmedelsverks
författningssamling 1995:31, varför bolaget inte lagligen kunde
marknadsföra produkten.

Bryggeriet hade gjort gällande bl.a. det lagstiftningen inomatt av
följde produkt godkänd iEU land inom unionen inteatt etten som var

kunde avvisas från sortimentet och ifrågavarandeden produktenatt
inom flerasåldes EU-länder, bl.a. Danmark och Tyskland.

ÅbroAlkoholsortimentsnänmden avslog AB Bryggeris ansökan.
fannNämnden visserligen åtgärden avvisa produkten frånatt att

sortimentet stred det i artikel uppställda förbudet30mot mot
kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan

åtgärden inte kunde hänvisas till de undantag isamt att som anges
fördraget.artikel 36 i Nämnden konstaterade dock tillåten haltatt av

ammoniumklorid i spritdrycker inte omfattades Europeiskaav
Åtgärdengemenskapens harmoniseringsregler. avvisa produktenatt

tillgodosåg därför tvingande hänsyn inom Sverige i avvaktan en
harmonisering.

Sedan Livsmedelsverket godkäntAlm den högre halten av
ammoniumklorid beslutade nämnden efter frånansökan ABen ny
Åbro Bryggeri produkten Hot’n Sweet Vodka Shot inte skulleatt
avvisas från sortimentet beslut den september30 1996, A 9-96.

ÅbrosBeslut den 19 juni 1996. A 3-96; AB Bryggeris ansökan om
överprövning Systembolaget Aktiebolags beslut awisaattav pro-
dukten Two Dogs från sortimentet.

Systembolaget hade gjort gällande beslutet inte stred artikelatt mot
i Romfördraget. serveringstill-30 Innehavare partihandels- ellerav

enligtstånd hade bolaget möjlighet sälja produkten därigenomatt som
tillgånghade till den svenska marknaden. Bolaget hade vidare

framhållit det förelåg risker för skadeverkningar för ungdomar ochatt
barn förenade med marknadsföra dryck hadeattsom var en som
läskedryck förebild i både utformning. bolagetsmak och Enligtsom
kunde beslutet avvisning hänföras till sådant undantagom som avses
i artikel 36 i Romfördraget, eftersom såväl folkhälsoskäl etiskasom
skäl kunde åberopas. Bolaget hade vidare hänvisat till EG-domstolens
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mål och anförtm.fl.Keck-målen C 267-268/91domar i att en
försäljningsställen intebegränsade antaletåtgärdnationell som

i Romfördraget.artikel 30omfattades av
ifrågavarandedeni huvudsakgällandehade gjortBryggeriet att

avvisningbeslutetEU-länder ochflertaletsåldes iprodukten att om
vidare medSökanden hadeinom EU.lagstiftningenstreddärför mot

ökad ungdoms-farhågor föruttaladeSystembolagetstillhänsyn
ungdomar.fick sälja tillbolaget inteanmärktkonsumtion att

Åbro ansökan ochBryggerisbiföllAlkoholsortimentsnämnden AB
frånskulle avvisasinteDogsprodukten Twosåledesbeslutade att

stredbolagets beslutfannNämndensortiment.Systembolaget AB:s att
kvantitati-förbudetuppställdaRomfördragetidet i artikel 30 motmot

verkan.med motsvarandeåtgärderellerimportrestriktionerva
skälalkoholpolitiska idetkonstaterade vidareNämnden att av

förpå 20 âråldersbegränsninginförts1994:1738alkohollagen en
skyddasyftespridrycker medangivnasärskiltvissa attköp av

alkohol.med brukförenadehälsoriskerfrån de ärungdomen avsom
folkhälsoskäl i dettaåberopadeSystembolagetkunde inteDärför av
artikel 30förbudet ifrånsådant undantaghänföras tillfall angessom

36.i artikel
praxisEG-domstolensdetanförde slutligenNämnden att av

striderintegodtagits deåtgärdernationella motframgår bl.a. att om
sådanttillantingenhänförasdet kanellerartikel 30förbudet i om

EG-skapattill undantag36 elleri artikelundantag genomavsessom
åtgärd docknationellmednämndenpraxis. Enligtdomstolens avses

produkt.beträffande vissenskilt bolagåtgärd vidtageninte av

Cider CompanyAle andThe Real5-96;juni 1996, A19Beslut den
AktiebolagsSystembolagetöverprövningansökanLimiteds avom

PoochBi11ie’sBlackadder ochSnakebite,produkternaavvisabeslut att
från sortimentet.

artikelstredbeslutet integällandegjortSystembolaget hade motatt
servering-partihandels- ellerInnehavareRomfördraget.30 i av

produktensäljamöjlighetenligt bolagethadestillstånd att som
Bolaget hademarknaden.svenskadentillgång tillhadedärigenom

skadeverk-förförelåg riskerbolagetenligtframhållit detvidare att
marknadsföramedförenadeoch barnungdomarför attningar som var
smak ochbåde iförebildläskedryckhade ut-dryck somsomen

hänföras tillavvisningbeslutetkundeEnligt bolagetformning. om
eftersom såvälRomfördraget,artikel 36 iiundantagsådant avsessom

vidarehadeBolagetkunde åberopas.skäletiskafolkhälsoskäl som
m.fl.267-268/91Keck-målen Cdomar iEG-domstolenstillhänvisat
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begränsade antalet för-anfört nationell åtgärdochmål att somen
Romfördraget.omfattades artikel 30 isäljningsställen inte av

Limited hade i huvudsak gjortand Cider CompanyThe Real Ale
EU-länder.såldes i övrigaifrågavarande produktengällande denatt

uttaladetill Systembolagetshade vidare med hänsynSökanden
inte fickanmärkt bolagetför ökad ungdomskonsumtionfarhågor att

till ungdomar.sälja
Ale and Cider CompanyAlkoholsortimentsnämnden biföll The Real

och Blackadderprodukterna SnakebitebeträffandeLimiteds ansökan
avvisas frånprodukter inte skullesåledes dessabeslutadeoch att

beträffandeNämnden avslog ansökansortiment.Systembolaget AB:s
Billies Pooch.produkten

artikel 30 istred det ifann bolagets beslutNämnden motatt
importrestriktionerförbudet kvantitativaRomfördraget uppställda mot

vidareNämnden konstaterademed motsvarande verkan.åtgärdereller
införts1994:1738alkoholpolitiska skäl i alkohollagendetatt enav

angivna spridryck-vissa särskilt20 år för köpåldersbegränsning av
förenadefrån de hälsoriskerungdomenmed syfte skydda äratt somer

åberopadeSystembolagetDärför kunde intealkohol.med bruk avav
förbudet iundantag frånhänföras till sådantfolkhälsoskäl i detta fall

artikel 36.iartikel 30 angessom
EG-domstolens praxisdetslutligenNämnden anförde att av

de inte stridernationella åtgärder godtagitsframgår bl.a. motatt om
sådant undantaghänföras antingen tilleller kani artikel 30förbudet
EG-domstolenseller till undantag skapati artikel 36 genomsom avses

åtgärdåtgärd dock intemed nationellEnligt nämndenpraxis. avses
produkt.bolag beträffande vissenskiltvidtagen av

nämndenkonstateradeprodukten Bil1ie’s PoochgälldeNär det att
livsmedelsverkenligt Statensinnehöllden ämnet aspartam som

användning igodkänd för1995:31 inteföreskrifter SLV FS var
tillåten haltkonstateradeprodukt. Nänmdenifrågavarande att av
hannoniserings-Europeiska gemenskapensomfattadesinteaspartam av

Åtgärden därför tvingandeprodukten tillgodosågavvisaregler. att
harmonisering.avvaktan påinom landet ihänsyn en

AktiebolagsSpendrups Bryggeri1996, A 6-96;Beslut den 19 juni
Aktiebolags beslutSystembolagetöverprövningansökan attavom

Bag-in-BoxFrancais, förpackad iMerlot, Cepavvisa produkten Le en
sortimentet.från

artikelbeslutet inte stredgällandeSystembolaget hade gjort motatt
butelji vanligSystembolagetProdukten såldesRomfördraget.i30 av

hade vidarei fråga. Bolagetförpackningenitilloch restauranger
m.fl.267-268/91Keck-målen CEG-domstolens domar itillhänvisat
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mål och hade anfört nationella regler inte begränsadeatt som
tillgängligheten marknaden eller antalet försäljningsställen inte
omfattades artikel 30. Bolaget hade framhållitäven övergångav att en
till sälja vin i förpackningar kunde leda till attitydförändringaratt stora

medförde vin kom konsumeras vardagsdryck.att attsom som en
Bolaget hade därvid framhållit särskilda risker för skadeverkningaratt
kunde uppstå vid daglig konsumtion. Enligt bolaget kunde beslutet om
avvisning hänföras till sådant undantag i artikel 36 isom avses
Romfördraget, eftersom såväl folkhälsoskäl etiska skäl kundesom
åberopas.

Spendrups Bryggeri AB hade i huvudsak anfört produkten fannsatt
tillgänglig i andra länder inom Europeiska unionen. Sökanden hade
vidare med hänsyn till Systembolagets uttalade farhågor för ökad
konsumtion framhållit förpackningen försedd med kranatt var en som
kunde tillslutas. Detta enligt sökanden vinet lång hållbarhetgav en
efter det förpackningen hade varför konsumentenöppnats kundeatt
dricka mindre mängd vinet och tillrestenen ettav spara senare
tillfälle. Enligt sökanden kunde detta leda till minskad alkoholkon-en
sumtion och i fall inte till ökad sådan. Sökanden hadevart ävenen
framhållit förpackningens fördelar från återvinnings-, lagrings- och
hanteringssynpunkt.

Alkoholsortimentsnänmden biföll Spendrups Bryggeri AB:s
ansökan och beslutade således produkten Merlot förpackad iatt en
Bag-in-Box inte skulle avvisas från Systembolaget AB:s sortiment.

Nämnden fann bolagets beslut stred det i artikel 30 iatt mot
Romfördraget uppställda förbudet kvantitativa importrestriktionermot
eller åtgärder med motsvarande verkan. Nänmden hänvisade till detatt

EG-domstolens praxis framgick bl.a. nationella åtgärderattav
godtagits de inte strider förbudet i artikel 30 eller kanmotom
hänföras antingen till sådant undantag i artikel 36 eller tillsom avses
undantag skapat EG-domstolens praxis. Enligt nämndengenom avses
med nationell åtgärd dock inte åtgärd vidtagen enskilt bolagav
beträffande viss produkt.

Nänmden konstaterade vidare åtgärden avvisa produkten påatt att
grund dess förpackning inte framstod objektivt motiverad ochav om
därför inte nödvändig för tillgodose de skyddshänsyn hadeatt som
åberopats. Nänmden fann därför Systembolagets åberopadeatt
folkhälsoskäl i detta fall inte kunde hänföras till sådant undantag från
artikel 30 i artikel 36.som anges

Beslut den 30 september 1996, A 10-96; Vingården Ohlsson Co
Aktiebolags ansökan överprövning Systembolaget Aktiebolagsom av
beslut avvisa produkten Vodka Gorbatschow Lemon.att
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Systembolaget hade gjort gällande färdigblandade drinkar medatt
förhållandevis hög alkoholhalt till snabb konsumtion ochuppmuntrar

det fanns risk sådana drinkar blev berusningsdryck föratt atten en
ungdomar såväl under 20 år. Bolaget ansåg därför medöversom
hänvisning till produktens särskilda risker för skadeverkningar och till
etiska hänsyn produkten inte kunde in i sortimentet.att tas

Vingården Ohlsson Co hadeAB i huvudsak anfört produktenatt
såldes i flera andra länder inom Europeiska unionen varför System-
bolaget gemenskapsrättenenligt inte kunde avvisa den.

Alkoholsortimentsnämnden biföll ansökan och beslutade således att
produkten Vodka Gorbatschow Lemon inte skulle avvisas från
Systembolaget sortiment.AB:s

konstaterade inledningsvis detNämnden alkoholpolitiska skälatt av
fanns åldersbegränsningi alkohollagen för köp vissa särskilten av

angivna spritdrycker med syfte skydda ungdom från de hälsoriskeratt
förenade med bruket alkohol.ärsom av

Nämnden fann därefter bolagets beslut stred artikel 30det iatt mot
förbudetuppställda kvantitativa importrestriktioner eller åtgärdermot

motsvarande verkan. Vidare fannmed nämnden de System-att av
bolaget åberopade grunderna inte heller enligt artikel 36 motiverade

undantag från förbudet i artikel 30, eftersom åtgärden med hänsynett
omständighetertill de nämnden pekat på varken framstår som

nödvändig eller i alla delar objektivt grundad.

Beslut den 30 september 1996, A 11-96; Trading AktiebolagsErxon
ansökan överprövning Systembolaget Aktiebolags beslut attom av
avvisa produkterna Wyborowa, Zubrowka och Jarzebiak.

Systembolaget avvisathade produkterna med hänsyn till affärs-
mässiga hänsyn. Som grund för beslutet hade anförtbolaget att
produkter med redan levererades leverantörsamma namn somav en
härledde sin frånanvända varumärkesinnehavaren.rätt att varunamnet

hade inte visat bolaget hade till parallellimportErxon rättatt av
produkterna. försäljning produkternaEn skulle därmed kunna ledaav
till varumärkesintrång vilket skulle medförakunna skadeståndsskyldig-
het och straffansvar för Systembolaget.

Erxon hade gjort gällande det fråga parallellimport.att var om
Alkoholsortimentsnänmden avslog ansökan.
Nämnden konstaterade produkterna varumärkesregistreradeatt var

för Erxon det enligt sökandens uppgift pågickän samt attannan egen
varumärkesprocesser i Polen. Nämnden fann inte visatErxon attatt

frågadet tillåten parallellimport. Eftersom Systembolagetom envar
inte risk för varumärkesintrång kunde sälja produkterna skulleutan
bolagets beslut stå fast.
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AktiebolagsSvensk Vodka1996 A 13-96;4 novemberBeslut den
Aktiebolags beslutSystembolagetöverprövningansökan attavom

Brännvin 60.avvisa produkten
främsttillprodukten med hänsynavvisatSystembolaget hade
gjordeprodukten. Bolagetskadeverkningarförsärskilda risker av

alkoholförgift-kunde leda tillkonsumtiongällande direktdärvid att en
dödlig dos.utgjordekvantiteter denredan småochning att enav
ungdomar,attraktiv fördryckenockså gällandegjordeBolaget att var

berusning.eftersträvade snabbår,20såväl under över ensomsom
produkternaliknandegjort gällandeVodka hadeSvensk AB att
fannsdet andraövrigamarknadsfördes i Europaochsåldes attsamt

volymprocentinnehöllsortimentSystembolagetsidrycker som en
alkohol.40långt över procent

såledesbeslutadebiföll ansökan ochAlkoholsortimentsnärrmden att
Systembolagetfrån AB:sskulle avvisas60 intebrännvinprodukten

sortiment.
propositionendet iinledningsviskonstateradeNämnden att

säljaförbudfannstill alkohollagmed förslag1994/95:89 mot attett
volymprocentinnehöll 60spritdrycker äntillverkaoch mersom

förslagriksdagenbegränsning bortdennaalkohol, togsatt avmen
därvid hade åberopatsSkäletSocialutskottet. att an-varsomav

någotinnehöllmedlemsländer intemed EU:sslutningsfördraget
motsvarande undantag.

förordning EEGrådetstillhänvisade nämndenDärefter att nr
beskrivning ochdefinition,förreglerallmänna1567/89 presenta-om

begränsning högstainnehåller någonintespritdryckertion avav
förhållandena fann nämndenredovisadegrund dePåvolymprocent. av

artikel 30.stredbeslutSystembolagets motatt

15-96; Vinicola14-96 och12-96.1996. AdecemberBeslut den 9
Aktiebo-SystembolagetöverprövningansökanHandelsbolags avom

12-96, FalerioConero Aprodukterna Rossoavvisabeslutlags att
15-96.Piceno A14-96 och RossoAscolani AColliDei

pågrundadeavlistningbeslutrördeärendenSamtliga tre om
Alkoholsortiments-affärsmässiga hänsyn.ochefterfrågankundernas
biföll den sista.ansökningarnatvå förstadenämnden avslog men

tillämplig.artikel 30 integällandegjordeSystembolaget att var
fastställts för RossoförsäljningsvolymenSystembolaget attuppgav

89Ascolani till 244ColliFalerio Deiförliter,till 112 638Conero
verkligaden798 liter,till 105Picenoföroch Rosso attliter men

6 218952 liter,till endast 22uppgåttför produkternaförsäljningen
vidhänsynförklarade vidareBolaget320.respektive 27 tasliter att

avvikandestarkthaftprodukt hartill delsutvärderingen enom en
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dels för-leveransproblem,på grundförsäljningsutveckling omav
försäljningsperioden. Någraslutetmarkant isäljningen ökat av

för någon deför förlänga periodentill stödomständigheter treatt av
ividare exponeringenBolaget anfördeförelåg inte.produkterna att

efterfrågan. Slutligenfaktiskakundernasberoendebutikerna är av
kriterier förbehandlas efterprodukterbolaget allaframhöll att samma
efterfrågan.kundernasoch det avgörandeoch avlistninglistning äratt
såltskulle hagällande produkternagjordeVinicola HB att mer om

hade varittillgänglighetenbättre ochhade fungeratdistributionen om
AscolaniFalerio dei Collii butiker,fanns 90ConeroRossostörre ca

i 105 butiker.Picenobutiker och Rosso60i caca
ansökningarnabeträffandeRossoavslogAlkoholsortimentsnämnden

beträffandebiföll denDei Colli AscolaniFalerioConero samt men
listning/avlistning kundeföreskrifterna förFråganPiceno.Rosso om

artikel 30 hadeiden meninghandelshinder iutgöra ett avsom avses
sittKommerskollegium. Iremitterats tillärendeni allanänmden tre

föreskrifternabedömningenKommerskollegium dengjorde att ursvar
dethandelshinderperspektivhandelspolitiskt attett varett menvar

artikel 30.föreskrifter omfattadesSystembolagetshuruvidaosäkert av
ärenden därdärefter i dekonstateradeAlkoholsortimentsnämnden
medavtaletSystembolaget enligtavslogsansökningarna statenatt

Nänmdenhänsyn.ekonomiskafrån bl.a.verksamhetenskulle bedriva
minstaifrågasätta denanledningfanns någondet intefann attatt

innebarliter,försäljningsvolymen 27 000 gränsenangivna att enom
diskrimineran-därför inteoch denprodukterlikabehandling att varav

artikel 30.stred inte beslutetförhållandenangivnade. Vid mot
före-nämndenPiceno fannproduktengällde RossodetNär att

vinför0,5försäljningsandel röttminstaskriften procentomenom
iolikhetmening inte innebari formellinom envarugruppegen

krävdes mycketdock detmedfördeFöreskriftenbehandlingen. att
i lägreproduktliter, för100 000försäljningsvolymer, attstora enca

Sådana volymerordinarie sortimentet.finnas i detskall fåprisklasser
producenter.ochprodukteretablerade störreredankunde gynna

konsekvensernainnebarföreskriften dessutommenadeNämnden attatt
antalet produktereftersomförutsägbarainteavlistningshänseendei var

inomprodukterstorsäljandeantaletblir beroendeavlistasskall avsom
nackdelarförenad medsådan ordningEnden varvarugruppen.egna

kundeinteSystembolaget,också föroch styraför leverantören som
försäljningsandelFöreskriften minstasortimentet.förnyelsen om enav

proportionell.därför inteframstod som
artikelbeslutSystembolagetsstredförhållandenangivnaVid mot

ansökan.Vinicola HB:ssåledesNämnden biföll30.
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Beslut den 9 december 1996, A 16-96; Vinicola Handelsbolags
överprövning Systembolaget Aktiebolags beslutansökan attom av

produkten 1994 Riparosso, Montepuliciano D’Abrussoavvisa DOC.
hade avvisats efter i den s.k. konsumentpanelen frånProdukten test

frånordinarie sortimentet och därmed testsortimentet.det även
hade till stöd för beslutet åberopat både kundernasSystembolaget

Bolaget anförde vidareefterfrågan och affärsmässiga hänsyn. att
förenligt avtaletförfarandet med konsumentpanel med mellanvaren

efterfrågan och affärs-och eftersom både kundernasbolaget staten
enligt avtalet. Vidare pekadeurvalskriteriermässiga hänsyn utgör

förhållandet EG-kommissionen i förhand-Systembolaget det att
infördetaljhandelsmonoplet fördes Sverigeslingarna om som

sådan panel skulle inrättas. Bolagetmedlemskap i EU krävt att en
med i konsumentpanelen integjorde gällande förfarandet testatt

produkter från gemenskapsländernainnebar diskriminering aven
tillämplig.varför artikel 30 inte var

konsumentpanelen förenlig medifrågasatteVinicola HB om var
och Systembolaget. Sökandenoch avtalet mellanalkohollagen staten

ochvariationerna i sortimentet begränsasgjorde därvid gällande attatt
försvårades till följd förfarandetprodukterintroduktionen avav nya

avvisa produkten stred enligtkonsumentpanel. Beslutetmed atten
eftersom objektiva kriterier inteartikel 30 och 37sökanden mot

beträffandedärmed inte hellervid sortimentsurvalet ochtillämpades
varuinformationen.

begränsade sin prövning tillAlkoholsortimentsnämnden, som
ordinarie sortimentet, avslog ansökan.avvisning från detbeslutet om

förenligtkonsumentpanelfann förfarandet medNämnden att varen
konstaterade detavtalet. Nämndenalkohollagen såvälmed att varsom

sensoriskprodukts kvalitetvid bedömningofrånkomligt att enav en
subjektivainnehåller inslagmåste och denprövning göras att av

blindprövningfråga s.k.bedömningar. Eftersom det är en av enom
på objektivitetkonsumentpanel uppfylldes dock kravenutomstående

angivnafann vidi möjligaste mån. Nämndenvid produkturvalet
artikel 30 eller 37 tillämpliga.förhållanden varkenatt var

Åkesson Söner Vindecember 1996. 18-96;Beslut den 9 A
AktiebolagsSystembolagetansökan överprövningAktiebolags avom

Åkesson förpackningendel Oro iprodukten Terrabeslut avvisaatt
Tetra Brick.

främjade daglighävdat förpackningenhadeSystembolaget, attsom
både etiska skäl ochför sitt beslutåberopade till stödkonsumtion,

berättigat enligt artikel 36.beslutetfolkhälsoskäl. Enligt bolaget var
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Åkesson Vin gjordeSöner AB gällande förpackningenatt var
miljövänlig nämnden tidigare hade godkänt produkt isamt att en
liknande förpackning jfr 6-96.A

Alkoholsortimentsnärrmden biföll ansökan och beslutade således att
Åkessonprodukten del Oro förpackad iTerra Tetra Brick inteen

skulle avvisas från Systembolaget AB:s sortiment.
Nämnden fann bolagets beslut stred det i artikel 30 iatt mot

Romfördraget uppställda förbudet kvantitativa importrestriktionermot
åtgärder med motsvarande verkan.eller

Nämnden konstaterade åtgärden avvisa produkten grundatt att
dess förpackning inte framstod objektivt motiverad och därförav som

nödvändig för tillgodose de skyddshänsyn åberopats.inte hadeatt som
Närrmden farm därför Systembolagets åberopade etiska skäl ochatt
folkhälsoskäl i detta fall inte kunde hänföras till sådant undantag från

artikelartikel 30 i 36.som anges

SofieroBeslut den 10 februari 1997. A 19-96; Bryggeri Aktiebolags
överprövningansökan Systembolaget Aktiebolags beslut attavom

avvisa produkten Tiger.
Systembolaget hade förklarat offertbedömningen grundas påatt

sensoriskt bedömd kvalitet, tillgänglig volym, beräknad kund-pris,
efterfrågan kundacceptans. Vid samtidig bedömning 56och aven
produkter hade Tiger placerats på plats 43. Endast 16 produkter hade

vid detta tillfälle.köpts in
fylldeBryggeriet hade gjort gällande Tiger behov blandatt ett

på det ökade intresset för asiatiskkunderna grund mat.av
Alkoholsortimentsnämnden avslog ansökan. Nämnden menade att

inte i tillräcklig utsträckning utnyttjat de möjligheterbryggeriet som
erbjuder för få produkt placerad i grundsorti-Systembolaget AB att en

testförsäljning.eftersom bryggeriet inte hade ansöktmentet om
uppfattas slutligSystembolaget beslut kunde därför inteAB:s som en

avvisning.

Läckö Aktiebolags ansökanBeslut den 10 februari 1997 A 22-96; om
avvisaöverprövning Systembolaget Aktiebolags beslut att pro-av

Gewürtztraminer.dukten
förklarat produkten avlistats från sortimen-Systembolaget hade att

på grund Gewürtztraminer sålt i endast 400 liter.1tet attav
på minstaLäckö gjorde gällande inte känt till kravetAB att man

beslutet stred Romför-försäljningsvolym 27 000 liter och att motom
för producenter.regler tillgång till marknaden alladragets om

konstateradeärrmdenAlkoholsortimentsnänmden avslog ansökan. N
sinskall bedrivaSystembolaget enligt avtalet medAB statenatt
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Närrmden, inte fannekonomiska hänsyn.utifrån bl.a.verksamhet som
menade densådan,ifrågasätta volymgränsenanledning attatt som

produkter ochlikabehandlingföreskriften innebaraktuella attaven
artikelstred inte 30diskriminerande. Beslutetinteden därför motvar

Romfördraget.i

AktiebolagsBryggeri1997 23-96; Bohusfebruari ABeslut den 10
Aktiebolags beslutSystembolagetöverprövningansökan attavom

Amiral 1995.produkten Bohusavvisa
avvisning anförtbeslutettill stöd förSystembolaget hade om

bedömdpris, sensorisktgrundasOffertbedömningenföljande.
kundefterfrågan och kimdaccep-beräknadtillgänglig volym,kvalitet,

deltogprovning denplats i denAmiral kom 48Bohustans.
tillfälle.vid dettahade köpts inprodukterEndast 16

in regionaltprodukten skullehade gjort gällandeBryggeriet tasatt
åldern 30-40 bosattatill idå den riktade siggrundsortimentet mäni

ifrågasättasblindprovningenbryggeriet kundeEnligtUddevalla.runt
etikettens utformning inteochlokala imagengrund denpå attav

bedömningen.ingick i
Nämnden menadeansökan.Alkoholsortimentsnämnden avslog att

möjligheterutnyttjat detillräcklig utsträckningibryggeriet inte som
i grundsorti-produkt placeradför fåerbjuderSystembolaget AB att en

testförsäljning.ansökthadebryggeriet inteeftersommentet om
slutliguppfattaskunde därför intebeslutSystembolaget AB:s ensom

avvisning.

avgöranden t.0.m.fattat nionämndenmånad 1997 haraprilSedan ca
på grundavlistningnågradessa harmånad 1997. Av rörtnovember

utvärderings-kvantitet undertillräckligt högsåltprodukt inteatt enav
godkäntnämndenfall hardessaoch A 3-97 I2-97perioden, Ase .

22-96.anfördes i Askälhuvudsak depå iavlistningen som
Ärendena affärsmässiga hänsyn,har närmare8-97, 11-97A 4-97, rört

de avlistadesamtliga fall hademarknadsandelar. Ifråganbestämt om
krävdessålt den mängdutvärderingsperiodenprodukterna under som

marknadsandel.uppnått erfordradinteförsäljningsvolymi minsta men
Alkoholsortiments-15-96 biföllärende Ahuvudsakligen iskälPå som

ansökningarna.nämnden
inteproduktengrundavvisningärenden harNågra rört attav

och 18-97. I16-977-97, 15-97,offertbedömningen, Avidgodkänts
beslut icke-Systembolaget AB:snämnden bedömtfall hardessa som

19-96.anfördes också i Askälväsentligt depå i alltslutligt som
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överväganden och förslagIV

ordningAnalys gällande18 av

utredaren klargöra innebörden reglerna förEnligt direktiven skall av
produkturval det gäller bolagets möjligheterSystembolaget AB:s när

förpackning,produkter med hänvisning till bl.a. produktensavvisaatt
marknadsföring och produktinformation. I detta kapitel prövar

kriterier för produkturval och analyserarutredningen Systembolagets
detaljhandelsmonopolet verkar.sammanhang i vilketdet

Inledning18.1

tillträdedetaljhandelsmonopol kvarstår efter SverigesSystembolagets
Sverige i förhandlingarna med EU drevAnledningen tilltill EU. att

säkerställamonopol önskemåletbibehållandet detta attvarav
så långt detföra den restriktiva alkoholpolitikenmöjligheten äratt

finns fortfarande övertygelseDetmöjligt inom det systemet. ennya
avgörande betydelse för konsumtionentillgängligheten äratt avavom

visats i flertal undersökningaralkoholdrycker. harDet ett att om
konsumtionen och fleralkohol ökar så ökar ocksåtillgängligheten av

åberopasfrån bruk till missbruk. Deövergår då ett argumentett som
bibehållande alltså alkoholpolitiska.detaljhandelsmonopoletsför är

gäller föruttryck den övergripande principhar kommit till iDetta som
skall såSystembolagets verksamhetdetaljhandeln, nämligen utövasatt

alkohol-medicinska skadeverkningarsamhälleliga, sociala ochatt av
betonatmöjligaste mån förebyggs. Bolaget harkonsumtionen i

för produkturvalockså tolkningen avtalets reglerprincipen vid av
förhållande till EG-rätten.inklusive avtalets

alkoholpolitiskaalltså har betonat sittMedan Systembolaget ansvar
direktAlkoholsortimentsnänmden fattat sina avgörandenhar utan

nämnden har förklaratskäl. Företrädare förbeaktande sådana attav
förkan inomalkoholpolitiska överväganden inte göras ramen

formella och betonarNämndens avgörandennuvarande ordning. är
artikelför den månregler fri rörlighet Igemenskapsrättens varor.om

importrestrik-kvantitativafrån förbudetmedger undantag36, motsom
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åtgärder med motsvarande verkan sådana restriktio-tioner eller som
har den inte tillämplig.åberopas i nämndens avgöranden ansettsner,

praxis EG-domstolen utvecklat i bl.a. Cassis de Dijon-måletDen som
berörs inte.

alkoholpolitiken till den del den berör detalj-svenska harDen
Alkoholsortimentsnänmdens praxis luckratshandeln följdsom en av

i vissa fall uppenbarligenAnpassningen till gemenskapsrätten harupp.
uppnå huvudsyftet med monopolet påförsvårat för Systembolaget att

spritdrycker, vin och starköl, begränsa tillgänglig-detaljhandel med att
drycker.heten på sådana

och gemenskapsrätten18.2 Avtalet

och Systembolageti avtalet mellanTillämpningen reglerna statenav
Alkoholsortiments-produkturval har främstSystembolagets genomom

huruvida Systembolagetskommit frågannämndens praxis röraatt
överensstämmelse med gemenskapsrätten. Motenskilda beslut står i
inledningsvis beröras avtalets förhållande tillbakgrund härav skall

gemenskapsrätten.
första stycket alkohollagen skall det för detalj-Enligt 5 kap. l §

vin och starköl finnas aktiebolaghandeln med spritdrycker, ägtett av
detalj-bolag Systembolaget AB. BestämmelserDetta ärstaten. om

drift särskild kontroll frånverksamhet ochhandelsbolagets samt om
ochskall in i avtal mellansida upprättas statenettstatens tas som

redogjorts förfjärde stycket. Som tidigare har harbolaget kap. §5 1
författningssamligpublicering i svenskavtal tillkännagettsdetta genom

önskemålet frånskett i syfte tillgodose1994:2049. harSFS Detta att
skallbl.a. produkturvaletreglernaEG-kommissionen att varaom

inte någon särskildlättillgängliga. Avtalet harförutsägbara och getts
författning ochdet inte frågakonstitutionell ärstatus; om en av-

betydelse.fått någon statsrättslighar inte hellertalsvillkoren annars
föreskrift endast vissainnehåller ingenRomfördraget attsom anger

förbudetmedlemsstaterna faller under iageranden i vissa former i
åtgärd,det föreligger någon slagsartikel avgörande30. Det är att vars

kvantitativ restriktion jfr Dassonville-verkningar motsvarar en
föreskrifternationellaMed åtgärder förstås inte baradomen. utan
infördalagstiftningförvaltningsmässigt ellerockså normer,genom

frånvarje handling härrörförfaranden ochförvaltningsmässiga som
varurörelser i den EuropeiskaQuitzow, Friaoffentligtett organ,

falletff.. Irish ansågupplagan, 1995, 127 I Buygemenskapen, 1 s.
uppmaningen frånförpliktandeEG-domstolen den till intetatt en

åtgärd medirländska utgjordestiftelse köpakvasioffentlig att envaror



Analys gällande ordning 257SOU 1998:8 av

motsvarande verkan importrestriktion. Uppmaningen kundesom en
nämligen påverka handelsutbytet, och därmed kunde kampanjen ha en
med kvantitativa restriktioner jämförbar effekt. Det förhållandet att
kampanjen inte innehöll några tvingande element hindrade inte att
artikel 30 tillämplig. Enstaka förvaltningsåtgärder kan betraktasvar

åtgärder liksom också offentliga rättshandlingarsom organs av
Ävenprivaträttslig rättstillämpande verksamhet eller offentliganatur.

underlåtenhet fatta beslut inryms. Det har ingen betydelseattorgans
för tillämpningen förbuden i artikel 30 åtgärds handelshin-attav en

Ävendrande verkan begränsad eller har liten ekonomisk betydelse.är
verkningar träffar endast enstaka näringsidkare omfattassom av
förbudet.

Avtalet mellan och Systembolaget måste i delar,staten stora
utformningen till offentligrättslig reglering.utgöratrots, anses en
Avtalet härrör från och skall tillämpas statligt monopol-staten ettav

Bolaget måstebolag. i detta sammanhang del staten.ses som en av
Härtill kommer avtalet tillkommit följd föreskrift iatt som en av en
lag kap. § fjärde alkohollagen.5 1 stycket Om avtalet i den del det

produkturvalet hindrar import eller den fria varuhandeln, börrör dess
tillkomst därför i sig enligt utredningens mening åtgärd medutgöra en
motsvarande verkan i den mening i artikel 30. Avtaletsom avses
skulle dock kunna rättfärdigas enligt artikel 36 eller med hänsyn till
s.k. tvingande hänsyn så de har utvecklats EG-domstolen. Detsom av

dockskall anmärkas EG-dornstolen i Franzén-domen inte karaktäri-att
avtalet, mindre kritiserat det.änserat

Franzén-domen prövade EG-domstolen de nationellaI bestärnrnel-
för detaljhandelsmonopolet och dess funktionssätt artikel 37.motserna

Anledningen till domstolens materiella prövning härvidlag attvar
artikel 37 den specialbestämrnelse tillämplig statligaär ärsom
handelsmonopols utövande den de tilldelats. Domstolenensamrättav
konstaterade den inverkan andra nationella bestämmelser,att som
vilka inte bolagets funktionssätt de påverkar detta, har pårör även om
handeln inom skallgemenskapen undersökas bakgrund artikelmot av

fördraget30 i 35-36. Domstolenspara. domslut innebar, som
redogjorts för i avsnitt 8.6, varken bestämmelserna detalj-att om
handelsmonopolet eller dess funktionssätt verkade diskriminerande i

med artikelstrid 37.
De gemenskapsrättsliga reglerna i första hand riktade tillär staterna

och deras Alla har och befogenheterutövarorgan. organ som av
offentligrättslig lagstiftande,dvs. dömande och rättstillämpandenatur,

Ävenföljaskall gemenskapsrätten. enskilda rättssubjektorgan, som
har bemyndigats myndighetsliknande funktioner hör dock tillutövaatt

förpliktade.kretsen Sá har sammanslutning apotekaret.ex.av en av
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medlemmarför sinaetiskautfärda vissahade rätt att normersom
266-267/87,Cgemenskapsrätteniakttaskyldiga attansetts vara
rättssubjektEnskilda1295.ECRSociety 1989Pharmaceutical s.

ocksåomfattasmyndigheterellerkontrolleras avstaten avavsom
gemenskaps-iakttaverksamhetenkontrolleradei denskyldigheten att

Irland, 1982./.Kommissionen249/81,fallet CIrishBuyIrätten.
stiftelse, iprivaträttsligdomstolenfarm4005ECR att varsens.

leddeochingickirländskaför denföreträdarestyrelse staten som en
ekonominnationellafrämja denkampanj för attstatsstödd att genom

sådantinhemskaförsäljningen ettstimulera somorganvaror, varav
verksamhetNäringsmässiggemenskapsrätten.iakttaförpliktat attvar

huvudregel inomocksåfallerregioffentligibedrivs somsom
rättshand-offentligaliksomtillämpningsområde,fördragets organs

bedriversubjektPrivaträttsligaprivaträttsliglingar natur. somav
omfattasstyrningoffentligrättsliginslagnäringsverksamhet utan av

däremotvarurörelserfriareglernaintenaturligtvis avmenomav
och 86.85artiklarnaikonkurrensreglerna

bolagetsiocksåSystembolaget AB representerasägs staten somav
verksamhet.monopoliseradlagibedriverBolagetstyrelse. en

särskilt avtalockså ii laginte barareglerasVerksamheten ettutan
produkturval kan prövasBolagetsoch bolaget.mellan enavstaten

in tillskall betalasvinsteventuellaBolagetsbesvärsinstans.oberoende
anfördadegrunddetmeningutredningens ärEnligt nuavstaten.
subjektdetillhörABSystembolagetuppenbartomständigheterna att

nationellaföreträdedenochgemenskapsrätteniakttaskall omgesom
däremot.striderbestämmelser

produkturvaletNärmare18.3 om

medavtaletenligtSystembolaget statenprodukturval skallsittVid
skallurvaletSålunda gällerpunkt 4.bestämmelsen i attbeakta vara

fårdetprodukter;inhemskaskerfavoriseringingensådant att av
särskildakvalitet,produktensbedömningpåendastgrundas aven

ochefterfrågankundernasprodukten,skadeverkningarförrisker av
utformatharSystembolagetetiska hänsyn.affärsmässigaandra samt

hänsynaffärsmässigafrågaprodukturvalet iförkriteriernärmare om
anfört i detharutredningenvadefterfrågan. Avkundernasoch

skallavtaletstriderdengemenskapsrättenföljer motföregående att om
företräde.ges

produkturval.beslutFranzén-målet ingaiprövadeDomstolen om
ifunktionssättdetaljhandelsmonopoletsintebeslutenenskilda rörDe

Åtgärderna fåalkoholdrycker kanavföraelleravvisa enattattstort.
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direkt verkan handeln mellan medlemsstaterna. Enligt utredningens
mening bör därför Systembolaget AB:s enskilda beslut om pro-
dukturval i förhållande till fördragets bestämmelserprövas om
förbudet kvantitativa importrestriktioner för och andramot varor
åtgärder med motsvarande verkan, dvs. artikel 30, undantagensamt
från detta förbud i artikel 36 och i domstolens praxis.

det s.k. Keck-målet avsnitt 8.2.2 för redogörelseI se närmareen
målet drog EG-domstolen mellan vad kangränsen som ansesav vara

produktreglering regulation försäljningsarrange-product och vissa
certain selling Med produktregleringarrangements.mang avses

form,benämning, storlek, vikt, sammansättning, utförande, märkning
förpackning designation, form, size, weight, composition,och

presentation, labelling, packaging. Föreskrifter eller åtgärder kansom
produktreglering faller enligt domstolen inom till-utgöraanses

för artikelämpningsområdet 30.
Sådana åtgärder försäljningsarrangemangvissarörstatav en som

falla utanför tillämpningsområdet för artikeldäremot 30 underanses
förutsättningarvissa förutsättningar. Dessa föreskrifterna delsär att

lika för alla bedriver handel på det nationella området, delsgäller som
rättsligt faktiskt, påverkar marknadsföringenpå sätt,samma som av

nationella jämfört med marknadsföringen från andraav varorvaror
länder. Slutligen skall föreskrifterna inte ha till syfte påverkaatt

EG-domstolen har funnit nationella bestämmelser medimporten. att
försäljning till förlust, föreskrifter butikersförbud mott.ex. om

föröppettider, förbud för apotek utanför apoteken reklamgöraatt
vanligtvis säljs på apotek, förbud TV-reklam förmotvaror som

modersmjölksersättning pådistributionssektom, förbud säljamot att
detaljhand-försäljningsställen apotek och förbud för andraandra än än

vissa försäljnings-med särskilt tillstånd sälja tobaksvarorlare utgöratt
arrangemang.

vissa försäljningsvillkor baseradeSystembolaget AB har hävdat att
överväganden faller utanför artikel 30. Enligt System-på ekonomiska

bestämmelser dvs.bolaget bolagets avlistningsreglerär art,av samma
för reglera handelnför försäljning, inte har uppställtsvillkor attsom

och sådanamellan länderna, och behandlar inhemska produktersom
proportionella ochfrån gemenskapen på Reglernasätt. ärsamma

produkter från sker inte. Motnågon diskriminering gemenskapenav
faller enligt Systembolaget den nationella reglering-bakgrund dettaav

tillämpade reglernadvs. avtalet mellan och bolaget och destatenen,
avtalet, utanförför inte sälja produkter vilka antagits med stödatt av

inlaga dentillämpningsområdet för artikel 30 Systembolaget AB:sse
ärendenatill Alkoholsortimentsnämnden i bl.a.december 19962

och 15-96.A 12, 14



ordninggällandeAnalys260 SOU 1998:8av

uttalanden medEG-dornstolensfrämstMed ledning samtav
beslut i frågaenskilt subjektsgällerbeaktande det ettatt om ennuav

bestämmelsermening avtaletsutredningensenligtprodukt kanviss om
produktreglering och inte vissa för-produkturvalet utgöraanses

med åtminstonefalletskulle kunnaDettasäljningsarrangemang. vara
skadeverkningarrisker förkvalitet, särskildaproduktenskriterierna av

de tvåsvårtkanetiska hänsyn. Detprodukten attattsamt sevara
affärsmässigaoch andraefterfrågankundernaskriterierna,övriga
således kunnaskulleDetförsäljningsarrangemang.vissahänsyn, rör

inomi sin helhet fallerpunkten 4bestämmelsen igällandegöras att
eller System-Bestämmelsenför artikel 30.tillämpningsområdet -

dock de i ochåtgärderna kanenskildatillämpning i debolagets om-
artikel 36med stödrättfärdigasartikel 30skulle stridaför sig mot av

tvingande hänsyn.angående s.k.praxisdomstolenseller av
36 intesålunda enligt artikelartikel 30 hindrarBestämmelsen i

på bl.a.grundasför importrestriktionerförbud ellersådana mot som
människors hälsaskyddaeller till intressetmoraltill allmänhänsyn att

får dock interestriktioner utgöraförbud ellerliv. Sådana ettoch
förtäcktinnefattaellerdiskrimineringgodtyckligförmedel en

medlemsstaterna.handeln mellanbegränsning av
tvingandedomstolen de s.k.utveckladede Dijon domenCassisI

motsvarande verkanåtgärd medmedförakanhänsynen att somensom
hänsyns-Blandbli tillåten.importrestriktion kan annat angavsen

godtagbart. Attoch för sigikonsumentskyddettilltagande som
skallgemenskapenochinom EUangelägetkonsumentskyddet attanses

iframgår artikel 129akonsumentskyddsnivåhögbidra till aven
avsnitt 8.5Agostini-målet seavgjorda DenyligenRomfördraget. Det

behållakanmedlemsstaternaenskildadestöd förockså attger
otillåtna enligtbedömsför sigi ochbestämmelsernationella varasom

konsumentskyddet.åberopandeunderartikel 30 av
hänvisningmedberättigasskall kunnaåtgärdAvgörande för att en
nödvändigdenhänsynentvingande äreller de s.k. ärartikel 36till att

skyddsintresset. Föråberopadedettillgodoseför att anses somatt
ägnadåtgärdenfaraorsakar ärbl.a.nödvändig krävs attsamtatt varan

skallåtgärdenkrävs vidareskyddsintresset. Dettillgodose att varaatt
uppnåmedlet föringripandeminstproportionell och det ettatt

syfte.åberopat
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särskilda kriterierna18.4 De för produkturvalet

alkohollagen berörsförarbetena till inte de enskilda bestämmelsernaI
avtalet mellan och Systembolaget.i staten

uttaladeEG-domstolen sig i Franzén-domen endast kort om
kriterierna kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn se
nedan Domstolen konstaterade dock Systembolagets kriterier ochatt
urvalsmetoder, tillmed hänsyn uppgifterna i målet, föreföll vara
varken diskriminerande eller sådant slag de missgynnadeattav
importerade produkter.

Innebörden avtalets regler produkturval har berörts i ettav om
Alkoholsortimentsnänmden. Utredningensflertal avgöranden analysav
på avgöranden.följande bygger dessai det

kvalitet18.4.1 Produktens

i något de överprövade besluten uttryckligenSystembolaget har inte av
kvalitet. Alkoholsortimentsnänmden hänvisadeåberopat produktens

överprövning besluti 16-96, Vinicola HB:s ansökandock A om av om
ofrånkomligtkonsumentpanelen, till detavvisning efter i atttest var

prövning måsteprodukts kvalitet sensoriskvid bedömning atten enav
bedömningar.kan innehålla inslag subjektiva Motoch dengöras att av

till det fråga blind-bakgrund och med hänsyndenna att omvar
objektivitet iutomstående panel kravetprovning varav en

förhållanden enligt nämndenmöjligaste mån uppfyllt. Vid angivna var
eller tillämpliga.varken artikel 30 37

Särskilda risker för skadeverkningar produkten18.4.2 av

alkoholensalkoholpolitiken syftar till begränsasvenskaDen att
människors hälsa och liv. Attskadeverkningar, dvs. skyddaatt

på sådantförsäljningen alkoholdrycker skall skötas sättett attav
också kap. §mån förhindras framgår 3 4skador i möjligaste av

Systembolaget ålagtsalkohollagen. Enligt avtalet med harstaten att
medicinskaverksamhet så samhälleliga, sociala ochbedriva sin att

alkoholkonsumtionen i möjligaste mån förebyggs.skadeverkningar av
risker för skadeverkningar produkten har såledesKriteriet särskilda av

alkohollagen och avtalet.stöd i både
kriterium tillSystembolaget har i flertal ärenden åberopat dettaett

fall därjämte åberopatsför besluten awisning. I del harstöd enom
produktfallet dettycks särskilt ha varitetiska hänsyn. Detta ärom en
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bl.a. 1-95,attrahera ungdomar, Abefarar kanSystembolaget sesom
Alkoholsortimentsnänmden har endast i falloch 5-96.1-96, 3-96 ett

the Real Ale andgrund, nämligen A 5-96,dennagodtagit beslut
överprövning såvitt avsågansökanLimitedsCider Company om

fallet godtogs System-Billies Pooch. I detavvisningbeslutet avom
enligt svenskadrycken innehöllgrundbeslut på denbolagets att en

avvaktan påImängdföreskrifter otillåten ämnet aspartam. enav
avvisa produkten enligtåtgärdentillgodosåghannonisering att

landet.tvingande inomdärför hänsynnämnden
tillämpningen kriterietavvisatnämndenövriga fall harI av

då åtgärden inteproduktenskadeverkningarrisker försärskilda av
motiverad. Därförobjektivteller i alla delarnödvändigframstått som

A 1-95,motiverat besluten seartikel 36 inteenligt nämndenhar t.ex.
frågabedömtsi och för sigHuruvida detoch 5-96.3-95 ettvara om
överhuvud-13-96 berörsärende Aframgår inte. Ifolkhälsoskäl t.ex.

kunnaifråga skulleproduktenartikel 36,inte atttrotstaget anses vara
hälsovådlig.

Även skadeverkningarförsärskilda riskergrundat påbeslutettom
inomanfört fallerutredningenmed vadi enlighetprodukten ovanav

tillåtaförartikel 30 fims dettillämpningsområdet för attutrymme en
praxis. Intressetoch domstolensartikel 36åtgärd enligtsådan att

viktigastedomstolen detenligtliv och hälsamänniskorsskydda är av
sådana åtgärdermotiverar ärartikel 36skäl enligtde annarssomsom

RomfördragetEnligt artikel 129 iartikel 30.exempelvisförbjudna i
hälsoskyddsnivå försäkerställa högbidra tillskall gemenskapen att en

ochmedlemsstaternamellanfrämja samarbetetmänniskor attgenom
inriktasskallGemenskapens insatserstödja deras insatser.vid behov

politisktalltså ocksåHälsoskyddetsjukdomar. ärpå förebygga ettatt
område.prioriterathögt

affärsmässigaefterfrågan och andraKundernas18.4.3

hänsyn

föreskriften System-fastEG-domstolenFranzén-domen slogl attatt
försäljningenutvalda dryckernabehåller debolaget endast om

tillmarknadsandel kan ledavisskvantitet ochöverstiger viss attenen
sådant slagFöreskriften dock intemissgynnas.små producenter avvar

Föreskriftenprodukter.inhemskaindirektden direkt elleratt gynnar
såväl medomständigheter befogad,alladomstolen underföreföll enligt

affärsmässiga besluthar fattafrihet Systembolagethänsyn till den att
styrningenförbundna medkravmed hänsyn till de är avsomsom

utvalda dryckernabehåller deförhållande bolagetmonopolet. Det att
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vissochviss kvantitetöverstigerförsäljningenendast enenom
säkerställadomstolen tillenligtmarknadsandel syftar stortatt ettatt

försäljningsställenallatillgängligafinnsalkoholdryckerolikaantal
medförenligaförutsättningaroch under ärperiodvissunder somen

49.lönsamhetskrav para.monopolets
Systembolagets beslutfalli deharavgörandenSamtliga ettutom

affärsmässiga hänsynoch andra rörtefterfråganpå kundernasgrundats
marknads-och minstaförsäljningsvolymför lägstalistningskraven

försäljnings-på minstaframgår kravetpraxisnämndensandel. Av att
såsom icke-dettillämpningengodtagits dåharregelmässigtvolym av

artikelförtillämpningsområdetutanförfalladiskriminerande ansetts
marknadsandelminstaFöreskriftenoch 2-97.22-96bl.a. A30 se om
Systembolagetsoproportionell ochbedömtsnämndendockhar somav

artikel 30 sestridadärförhärpå hargrundade t.ex.beslut ansett mot
och 8-97.4-9715-96,A

Etiska hänsyn18.4.4

tordetolkningSystembolagetsinnebär.hänsynvad etiskaoklartDet är
nämndenförstamarknadsföring. I detfrågordet rör avatt omvara

överprövningansökanFoodsGlobal1-95,beslutet, Aprövade om
SystembolagetåberopadeDynamite,LiquidTNTavvisningefter av

gällandegjordegrund; bolagetmarknadsföringenuttryckligen som en
påkravetstredproduktensutförande och motförpackningens namnatt

§enligt 2marknadsföringenvidskulle iakttasmåttfullhetsärskildatt
skade-förriskerhar deärendenOckså i andraalkoholreklamlagen.

medförenadeoch barn attungdomarförverkningar ansettssom
ochfolkhälsoskälstöd förtillåberopatsdryckvissmarknadsföra en

5-96.ochA 3-96etiska hänsyn t.ex.
härför harSkälenetiska hänsyn.godtagitnämndenfall haringetI

riskersärskildabeträffandehuvudsaki sättpåformulerats somsamma
utredningensVid18.4.2.produkten seskadeverkningarför ovanav

skulleetiska hänsynframhållitsdockharnänmdenmed attkontakter
utformad.sexuelltvulgärtförpackning ärgodtaskunna t.ex. enom

kunnasortimentettilltillträdeproduktsådannekaAtt ansesen
artikel 36.enligtmoralallmäntillmed hänsynrättfärdigas

hellerhar inte36 ochartikeli ut-inteEtiska hänsyn nämns
åtgärdertillåtaskälMöjligapraxis.domstolensi attbeaktatstryckligen

Cassis deiuppräknadeexplicitdock inteartikel 30strider ärmotsom
effec-theparticularinskriver:Domstolen todomen.Dijon .

uteslutasalltså intekan2. Det attsammanf.of ...tiveness para.
etiska hänsyntilloch läggapraxisutveckla sinskulledomstolen som
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godtagbara skäl till restriktioner i strid artikel 30. Eftersom etiskamot
hänsyn i utsträckning vid Systembolagets produkturval kommitstor att

marknadsföringen det dock osäkert. I Cassis de Dijonärröra mer
domen uttalade domstolen nämligen också den principen näratt en
produkt lagligen har släppts marknaden i medlemsstat, så fårut en
försäljningen denna produkt i medlemsstat inte förhindrasav en annan
på den grunden den inte med lagstiftningen iöverensstämmeratt
denna andra Detta gäller dock endast under förutsättning intestat. att

sådan restriktion kan motiveras tvingande hänsyn, i synnerheten av
konsumentskydd och god handelsled.

anmärkningarl8.4.5 Några ytterligare angående
anledning Franzén-domenprodukturvalet med av

EG-domstolen framförde kritik de nationella bestämmelsernamot
varigenom importera alkoholdrycker förbehållen aktörerrätten äratt
med tillverknings- eller partihandelstillstånd. På det dessasätt
bestämmelser utformade stred de artiklarna 30 och 36 imotvar
fördraget. Som konsekvens kritiken har regeringen beslutat atten av

tillstånds- och tillsynsavgifterna. Några andra förändringar isänka
inte.tillståndssystemet planeras

kan inte uteslutas ytterligare förändringar eller lättnader iDet att
genomförs i framtiden. har framförts i debattentillståndssystemet Det

finnsmål kan komma föras till EG-domstolen; detatt ett snart attnytt
hävdar EG-domstolens avgörande i Franzén-målet skallde attsom

så det överhuvudtaget inte förenligt med gemenskapsrättentolkas äratt
alkoholdryckerföreskriva krav på tillstånd för handla med iatt att

offererarSverige. vinproducent från Frankrike sinaOm t.ex. en
blir avvisad grundprodukter till Systembolaget och hanattav

i Sverige frågansaknar tillstånd handla med drycker kanatt om
tillståndssystemet föras till EG-domstolen för prövning.ny

Även någon sådan förändring inte kan enligtär väntaattom
uppfattning förhållande det blivit billigareutredningens redan det att

erhålla tillstånd leda till antalet tillståndshavare ökar. Ett ökatatt att
kommer medföra Systembolaget fårantal aktörer störreatt att pressen

på sig produkturvalet. Både kriterierna och metoderna förvid urvalet
kan då behöva igen.överses



Analys gällande ordning 265SOU 1998:8 av

till18.5 Några kommentarer Alkoholsortirnents-

nämndens avgöranden

Alkoholsortimentsnärrmden har hittills avgjort relativt få ärenden.
Endast bråkdel Systembolagets beslut har överklagats tillen av
nämnden. beslut harDe har i många fall ändratsprövatssom av
nämnden och har således inneburit Systembolaget haft inatt att ta en
offererad i sitt sortiment eller behålla i sortimentet.attvara varan
Genomgående har nämndens prövning skett direkt artikel 30 imot
Romfördraget. SystembolagetsDet enskilda beslutär utgörasom anses
åtgärder enligt artikel 30. Avtalets bestämmelser i sig har inte prövats.

Skälen för nämndens beslut kortfattade, delvis oklara och inne-är
håller i allmänhet någon detaljerad analys. I ärendena 3-96At.ex.

6-96 konstaterade nämndenoch Systembolagets beslut avvisa deatt att
ifrågavarande produkterna stred det i artikel 30 uppställdamot

kvantitativaförbudet importrestriktioner eller åtgärder medmot
motsvarande verkan. beslut anfördeI dock nämnden någotsamma

"Med nationell åtgärd dock inte åtgärd vidtagensenare: avses av
enskilt bolag beträffande viss produkt. båda konklusionerDessa kan
verka oförenliga eftersom beslut Systembolaget har fattat inteett som

falla inom tillämpningsområdetkan för artikel 30 samtidigt detsom
överhuvudtaget inte jämställt med nationell åtgärd. Vidanses en
kontakter nämnden har dock fåttmed utredningen den förklaringen att
nämnden med det sistnämnda uttalandet endast bemötaattavser
Systembolagets påstående med hänvisning till Keck-målet, bolagetsatt
beslut såsom särskilt försäljningsarrangemang faller utanförett
tillämpningsområdet för artikel 30.

mån tillämpning artikel i frågaIden 36 överhuvudtaget sättsen av
avvisas i allmänhet sådan tillämpning överväganden.nämnareutanen

möjligheter till importrestriktioner eller åtgärder med motsvarandeDe
följaverkan kan EG-domstolens praxis berörs sällan. Avsom av

Alkoholsortimentsnämndens praxis kan i inte utläsas änstort sett annat
det vid produkturvalet föreligger mycket begränsade möjligheteratt

för de alkoholpolitiska hänsyn bolaget har tillämpa i sinattsom
verksamhet. kontakter med företrädare med nämnden har också denI
ståndpunkten framkommit alkoholpolitiska överväganden inte kanatt

inom nuvarande ordning. Som exempel har ålders-göras angetts att
år för handla på gemenskapsrättsliga20 Systembolaget igränsen att

försammanhang bör den minst ingripande åtgärden attanses som
frånskydda barn och ungdomar dricka alkohol. Därmed kan inteatt

Systembolaget med framgång till stöd för beslut avvisningett om
skyddet för barnåberopa och ungdomar.
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i samtligaärendena harenskildabeslut i denSystembolagets
ochavtalets punkt 4framför alltformellt stöd ihaftfallöverprövade

Alkoholsortimentsnänmdenoch hosklagandehos deharbolaget
ställningstaganden. Någonför sinagrundernamaterielladeutvecklat

vanligtvis intehar dockbeslutenprövningmaterielluttrycklig av
har iprövningNämndensAlkoholsortimentsnämnden. stortgjorts av

huruvida Systembolagetsprövninginnefattatuteslutandesett aven
Enligtgemenskapsrätten.striderprodukturvalangåendebeslut mot

Systembolagetstolkningdendet medmening kanutredningens av
praxisAlkoholsortimentsnänmdensuttryck itillkommerbeslut som

avtaletnormgivning skett ärhuruvida deni frågasättas genomsom
tillåterkommer nedanUtredningengemenskapsrätten.förenlig med

avtalet.iändringarbehovetfrågor avom

prövningAlkoholsortirnentsnämndensNärmare18.5.1 om

beslutinstruktionenligt sin prövaAlkoholsortimentsnämnden skall av
alkoholdryckavförtavvisat ellerbolagetvarigenomSystembolaget

System-därvidskallNämnden prövapunkt 1.från sortimentet om
och bolagetmellani avtaletföljer vad sägs statenbolaget omsom

avtalet.4 ipunktenomfattasprincip vadiprodukturval, dvs. avsom
prövning,har nämndensföregåendei detberörtutredningen harSom

kommitavvikanderättstillämpning i övrigt sätt,nationell attförpå ett
förenlighetöverprövade beslutensdetolkningpåinriktashelt aven

meningutredningensenligtordning hargemenskapsrätten. Dennamed
hänseendendessakonstruktionen ilämplighetentvivelskapat avom

detaljhandelsmonopolet.förförutsättningarnaav
alkoholpolitis-bl.a.grunder,och deavtalettillämpningenförEn av

Alkoholsortiments-frånpraxisvägledandevilar på,detka, mersom
gjorthadenämndenskapatshautredningenenligtskullenämnden om

utgångs-annorlundanågotfrånprövningsinmotiverathadeoch
prövningsininlettsålunda kunna haskulle motNämndenpunkter.

funnitdärvidnämndenprodukturval. Ombestämmelser attavtalets om
grund däravredannämndenhadeavtaletstredtillämpningen mot

emellertid hadebeslutetbeslut. OmSystembolagetsändrakunnat
undersökanämnden kunnathademed avtaletförenligt omansetts vara

gemenskapsrättsliganågon destredtillämpningenaktuelladen mot av
tillämp-effekt. Omdirektellertillämplighetdirektharregler som

därefter kunnatartikel 30 hadeexempelvisstridaningen motansetts
rättfärdigaseller kunnatartikel 36medförenligvaritdenprövas om

Cassis de Dijoniformuleratshänsyntvingandedemed något somav
kunnatnämndendärmed hadesambandrättsfall. Iellermålet senare
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proportionell och icke-diskrimine-tillämpningen varitocksåpröva om
rande.

fall förhandsavgörande EG-i något begärtNämnden har inte av
Romför-tolkningen i aktuella hänseendenbeträffandedomstolen av

denänmden har förklaratFöreträdare fördraget. ansett attatt man
och devarit förhållandevis enklahaftbeslut överpröva attattman

komplicerade. Därförfunnits inte varitgemenskapsrättsliga frågor som
förhandsavgörande. Vidare harfunnits något behovdet intehar av

Alkoholsortimentsnänmden skulle hadet endastäruppgett att omman
avvisning ellerbeslutfastställa Systembolagets AB:savsiktför att om

finnas anledningdet kanproduktavlistning ansett attsom manav en
dåden fria rörligheteneftersombegäranövervägaatt av varoren

skulle inskränkas.
förhandsav-skall kunna begäranationelltFör ettatt ett organ

skall"domstol". Förgörande krävs är att ettatt organet organen
officiellnågon formdet harsådan krävsbetraktas statusatt avsom en

bedömning huruvidaVid sindömande funktion.haroch detatt aven
EG-domstolenhardomstolbetraktanationellt är attett somorgan

följande faktorerbeaktat
lagupprättatäratt organet genom-

det är permanentettatt organ——
rättsinstansobligatoriskärorganetatt en-

förfarandekontradiktoriskttillämpar ettatt organet-
rättstillämpningavgörandenfattar sinaorganetatt genom—

oavhängigt.äratt organet-
samtidigt. Uppräkningenuppfylldavillkor måste inteSamtliga vara

allmänna domstolarna,deSverige haruttömmande. Iinte attär ansetts
vattendomstolar,fastighetsdomstolar,Patentbesvärsrätten,MD,AD,

förhandsav-begärahyresnämnder hararrendenärrmder och rätt att
förhandsav-inte begärahuvudregelkanSkiljenänmdergörande. som

begärabehörigkan dockskiljenänmdgörande. ettEn attvara
på någotskiljeförfarandetkrävs sättHärförförhandsavgörande. att

beslutBesvärsnänmdermyndigheterna. prövarstatligastöds de somav
harvilka medlemsstaternayrkessammanslutningar,självreglerandeav

ocksååtaganden, kangemenskapsrättsligagenomföraålagt varaatt
dockkrävsförhandsavgöranden. Det ävenbehöriga begäraatt

inblandningstatligñmisdetsådana nämnderbeträffande att somen
beslut berördessochfår officiellmedför attstatusatt organet

gemenskapsrätt.
skallregeringsformenstycket§ andraEnligt 11 kap. 1 annan

med stödinrättasRegeringsrättenellerdomstolendomstol Högstaän
lag.av
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med stöd lag.Alkoholsortimentsnänmden inte inrättad Detär av
behörighet, låtför nämndenslagstöd, i alkohollagen,finns inget ens
tillkommit tillavtalnämnden har inrättatsatt somgenomvara

stycket alkohollagen.§ fjärdeföreskrift i lag 5 kap. 1fullgörande av
för närrmden,själva instruktionenfinnsendaDet är upptassomsom

Alkoholsortiments-instruktion för1994:2048 medförordningeni
bestämmelse självainnehåller dock ingenInstruktionennämnden. om

uppgifter,däremot dessnämndeninrättandet samman-ommenav
utredningenlagstöd talar enligtBristen påsättning emot attm.m..
sådant harAlkoholsortimentsnänmden skall ett organ somanses som

förhandsavgörande.begärarätt att
Alkoholsortimentsnänmdenförtalar dockomständigheterFlera att

Nämnden inrättatdiskuteras.har den är ett permanentstatus som nu
behörigexklusivtoavhängigt. Nämndenoch avgöraärär attorgan

produkturval.och leverantörerSystembolaget ABmellantvister om
avgörandenobligatorisk rättsinstans. DealltsåNämnden är somen

grundasskall påskälighetsbedömningarfattar inganänmden är utan
i delsskall tillämpa reglerasnämndenrättstillämpning. Den rätt som

förordningendelsoch Systembolaget,avtalet mellan staten
Alkoholsortimentsnänmden instruk-förinstruktion1994:2048 med

företrädegemenskapsrätten harnämnden i de fallskalltionen. Vidare
gemenskapsrätt.också tillämpanationellframför rätt

produkturval ochSystembolagetsYtterligare18.6 om
praxisAlkoholsortirnentsnärnndens

synpunkter18.6.1 Allmämia

Systembolagethar anmärkts,såsom tidigareframgår,avtaletAv att
produktensbedömningendast påprodukturvaletskall grunda aven
kundernasprodukten,för skadeverkningarsärskilda riskerkvalitet, av
praxis haretiska hänsyn. Iaffärsmässigaoch andraefterfrågan samt

bedömningSystembolagetsvidfrågan betydelsenaktualiserats avom
liknande fall.tidigare harAlkoholsortimentsnänmden prövatatt

produkt medärende avvisathade sålunda iSystembolaget ett en
produktenskadeverkningarsåväl risker förhänvisning till somav

stöd gemenskaps-underkände medNänmdenskäl A 1-96.etiska av
ochalkoholpolitiska skäl deSystembolagetsövervägandenrättsliga

avvisningsbeslutet avsloggrund förtillkriterier legat mensom
bestämdeharmoniseringsreglersaknadeseftersom detansökan som

Sedan leverantörenspritdrycker.ammoniumklorid ihalttillåten av
armnoniumkloridLivsmedelsverket för den haltfrånerhållit dispens
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ifrågavarande produkt innehöll, avvisade Systembolaget på nyttsom
produkten 9-96. Bolaget åberopade därvidA argumentsamma som

biföllvid den första prövningen. Alkoholsortimentsnärnnden ansökan.
förpackadfall hade Systembolaget avvisat produkt iI ett annat en

s.k. bag-in-box tetraförpackning med hänsyn till risker fören
och etiska skäl. ansågskadeverkningar produkten Nämnden attav

åtgärden otillåten enligt gemenskapsrätten och biföll leverantörensvar
ansökan överprövning 6-96. Trots detta och denA trots attom

sortiment avvisadeprodukten alltså fanns i bolagets Systembolaget
produkt med 18-96.liknande A Närrm-argumentsenare en samma

biföll sökandens begäran överprövning.den om
kan föras beträffande Systembolagets beslutLiknande resonemang

uppnådda marknadsandelar.avlistning grund avom
mening måste det förutsättas Alkoholsorti-Enligt utredningens att

mentsnänmdens praxis beaktas vid Systembolagets produkturval. I den
fall anledning från denna praxisbolaget i liknande funnit avvikamån

tillkommithärtill omständigheter har ellerbör anledning attvara nya
föreligger särskilda skäl i ärendedet göraatt ettatt enannars

den nämnden har gjort.annorlunda bedömning än
Systembolaget väckt fråganUnder utredningens gång har om

har ändratske sedan Alkoholsortimentsnänmdenupphandling bör ett
Bolaget den uppfattningenbeslut Systembolaget. är att upp-avav
produkten kan in i sortimentet. Regel-handling måste ske innan tas
inlett upphandling produkttypen sedanmässigt har därför bolaget en av

beslut. Alkoholsortimentsnämndennämnden ändrat ärett av upp-
in produkten i sortimentetbolaget skallfattningen utanatt ta upp-

utredningsuppdraget.fråga ligga utanförhandling. Denna synes
avtalet,det bestämmelsen ivill dock anmärkaUtredningen att av

skallAlkoholsortimentsnämndens beslutenligt vilkenpunkten 17,
skyldighetkunna utläsas sådandröjsmål inte tordeverkställas utan en

Systembolaget.för

avvisa produktermöjligheter18.6.2 Systembolagets att

Alkoholsorti-tillämpning avtalet följertill denMed hänsyn som avav
föregående, System-framgått detmentsnämndens praxis har, som av

medavvisa produkterbegränsade möjligheterbolaget mycket att
skadeverk-särskilda risker förproduktens kvalitet ellerhänsyn till

påeller avförandeNågon praxis avvisningprodukten.ningar omav
produktin-marknadsföring ochproduktens förpackning,grund av

uttryckligenfall har Systembolagetfinns inte. endastformation I ett
ochutförandemed bl.a. förpackningensavvisningsbeslutmotiverat ett
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Systembolaget AB:s1-95, 18.4.4.produktens A se ovannamn
avvisa alkoholdrycker medprodukturvaletmöjligheter vid att

marknadsföring och produktin-förpackning,hänvisning till produktens
också relativt små,dockdvs. etiska hänsynformation är mot--

Alkoholsortimentsnämndens bedömningar ochbådebakgrund av
gemenskapsrätten.

Konkurrensverket18.7

konkurrenslagenockså enligtprodukturval kanSystembolagets prövas
Konkurrensverket. Härtill kommer detdåoch bedöms1993:20 av

opartiskhetdetaljhandelsmonopoletsbevakasärskilda uppdrag att som
avsnittmedlemskapsförhandlingarna med EU sehar efterverket getts

Konkurrensverket ocksåkritik frånutesluter inteuppdrag16.6. Detta
hittillsKonkurrensverket harbeslut.Alkoholsortimentsnänmdensav

de ärenden harkritik i någotanledning tillfunnitinte somav
EG-kommissionen.tillredovisats i rapporterna

18.8 Slutsatser

innebördentill klargörandesålunda inhämtatutredningenAv vad av
produkturval föranlederSystembolagetsordningen förgällandedenav

slutsatser.följande
förenliga med grunderna förprodukturvaletförkriteriernaAtt är

Även avtaletstvivelråder ingetalkoholpolitikenden svenska omom.
skallsådan åtgärdoch för sig kantillkomst i utgöra somenanses

artikel 30 detimportrestriktioner enligtkvantitativa ärjämställas med
produkturvaletförskilda kriteriernabedömning de ärutredningens att

med undantag fördockgemenskapsrätten. Dettaförenliga med sagt
hänsynstagande tillifrågahänsyn; det kankriteriet etiska sättas ettom
gemenskapsrätten.förenas medvid produkturvalet kansådana hänsyn

införEG-kommissionen EU-medförhandlingarSåväl Sveriges
Franzén-måletiEG-domstolens domslutliksomtillträdet ut-ger

för detaljhandels-inomprodukturvalettryckligt stöd för ettatt ramen
ochkundernas efterfråganhänsynstagande tillmedmonopol får göras

affärsmässiga hänsyn.andra
meningutredningenskonstruktionen enligtnuvarande ärDen

Systembolaget AB harochAvtalet mellanmindre lyckad. staten en
för-medför bl.a. avtaletskonstitutionell Dettaotydlig attstatus.

Reglernasvårtolkad.gemenskapsrättenhållande till är om pro-
oklartVidare detytterligare tydliggöras. ärdukturval bör är om
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sammanhang skallgemenskapsrättsligaAlkoholsortimentsnämnden i
domstol.bedömas som en

avtalet följerfrån den tillämpningutgångspunktMed av som av
Systembolaget mycketpraxis harAlkoholsortimentsnänmdens

tillprodukter med hänsynmöjligheter avvisabegränsade att pro-
skadeverkningar produktensärskilda risker förkvalitet,duktens av

denhittills harOm de övervägandenetiska hänsyn.eller styrtsom
detockså i fortsättningen,alkoholpolitiken skall gällasvenska är

ordningen förblivit nödvändigtutvecklingen har översåsom att se
Även Franzén-domenförhållandeprodukturval. detSystembolagets att

alkoholdrycker, vilketpartihandlarefler verkarleda tillkan att som av
för Systembolaget AB,ökad arbetsbelastningmedförakan avsevärten

för produkturvalet.och kriterierändrade formermotiverakan
utredningen härutöverutredningsuppdraget villsidanNågot vid av

följande.anmärka
överarbetning avtalet skeutredningens mening börEnligt aven

ske i lag elleraktuella bestämmelsernainförande deeller ett av
alkoholförordningen.alkohollagen ellerexempelvisförordning,

de intepå sådantnaturligtvis utformasbör sättReglerna ett att
beaktassärskilt börkonflikt med gemenskapsrätten;ikommer

härvid inteAlkoholsortimentsnänmdens praxisartiklarna 30 och 36. är
praxisemellertid beaktas dennamåste utgörbetydelse. Det attutan

EG-direktinte harställningstagandennationella prövats avsom
hurmöjligt för utredningeninte avgöradomstolen. Det är att

EG-domstolenskulle ha bedömtsenskilda beslutSystembolagets omav
utredningenskan enligtdenna domstol. Detunderställtsde hade

övervägandenalkoholpolitiskauteslutas deuppfattning inte att som
EG-domstolen.skulle godkännasSystembolaget har gjort av

påbedömning inteutredningensbehöver enligtordningEn ny
undvikagäller. Försig från vadavgörande skiljanågot sätt attsom nu

författning,in iemellertiddentveksamheter bör nämnts tassom nyss
EG-rätten.bl.a.sedvanligt kantillämpning på sätt prövas motvars

beslutbörin i alkohollagenprodukturvaletbestämmelserFörs om
förvaltnings-till allmänöverklagasgrundval dem kunnafattade på av

ocksåskulleordningalkohollagen. Dennajfr 9 kap. 2 §domstol
förhandsavgörandenhuruvidaråderundanröja de tveksamheter som nu

produkturval. DetbeslutSystembolagets överklagadeibegäraskan om
sådanförSystembolaget inomocksåkan övervägas enramenom

bolagetbeslut gåröverklagaskallordning emot.rätten att somges
Överförs produkturvalbeslutSystembolagetsuppgiften prövaatt om

Alkoholsortimentsnänmdenförvaltningsdomstol kantill allmän
avskaffas.
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19 Generella direktiv

19.1 Inledning

utredningensFör uppdrag gäller några generella direktiv. Ett sådant
prövning offentliga åtaganden dir. 1994:23 har behandlatsav- -

i avsnitt 13.4. Ett beaktande EG-aspekten dir. 1988:43annat av-
har uttryckligen ingått i utredningens direktiv. Utredningensegna-

överväganden lagförslagets förenlighet med gemenskapsrätten finnsom
redovisade i avsnitt 14.9.

19.2 Jämställdhetspolitiska konsekvenser
dir. 1994: 124

Enligt dessa direktiv skall alla förslag läggs fram kommittéersom av
eller särskilda föregåsutredare analys och innehålla redovis-av en en
ning jämställdhetspolitiska konsekvenserna.av

Reklam och marknadsföring kan visserligen innehållaannan
könsroller och också könsdiskriminerande. Sådanstereotypa vara

reklam kan dock Etiska rådet könsdiskriminerandeprövas motav
förslagreklam ERK. De utredningen har lämnat har utred-som

ningen bedömt jämställdhetspolitiskt neutrala.vara

Regionalpolitiska19.3 konsekvenser

dir. 1992:50

Kommittéer och särskilda utredare skall enligt dessa direktiv redovisa
regionalpolitiskade konsekvenserna sina förslag.av
Enligt utredningens mening har förslagde lämnats inte någrasom

regionalpolitiska effekter.
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för brottsligheten och det19.4 Konsekvenser

dir. 1996:49brottsförebyggande arbetet

särskildadirektivet skall kommittéer och utredare deEnligt ge
och alla förslagbrottsförebyggande frågorna ökad uppmärksamhet

innehålla redovisning effekternaföregås analysskall samt en avav en
för brottsförebyggande arbetet.för brottsligheten och det

utredningen lämnar i dettaoch övervägandenförslagDe som
brottslighetenha några konsekvenser för ellerbetänkande bedöms inte

brottsförebyggande arbete.
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Kostnader20

tillsynsansvar serveringstillståndshavamas verksam-utökadeDet över
ytterligare uppgifter förkommunerna i förslaget medförhet som ges

kommunerna.
måste inledningsvis utbilda personal i regelsystemetKommunerna

marknadsföring alkoholdrycker. kommer leda tillför Detta attav
Eftersom de uppgifterna ikostnader för kommunerna.ökade stornya

för den tillsynsverksamhetutsträckning bör kunna ske inom ramen
redan faktiskt börserveringsställen kommunerna utövargentemot som

hållas tillbaka. Härtill kommer tillstånds-kostnaderna kunnadock att
avgiftsfinansierade.tillsynsmyndighetema enligt alkohollagenoch är

anpassningen tilltill kommunerna har inte ändrats efterAvgifterna
tillsynsuppgifter bör kunnaoch kommunernasFranzén-domen nya

dessa avgifter. Alkoholinspektionensfinansieras attnya ansvargenom
överträdelser alkohol-frågor återkallelse grundpröva avom av

också ñnanseras avgifter.reklamregleringen bör kunna genom
reklam påKonsumentverketAntalet ärenden hos rörtsom

fortsättningsvis kommervarit relativt få. Ocksåserveringsställen har
sådan reklam behöva utredas Konsumetver-fåtal ärenden attett avom

Alkoholin-härtill och till det utökade samrådet medMed hänsynket.
bli i fall inteKonsumentverkets tillsynspektionen kommer vart

mindre.
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21 Ikraftträdande

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den januari1 1999. Samtidigt bör
lagen 1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföringom av
alkoholdrycker upphävas.

De materiella bestämmelserna bör tillämpas också mark-nya
nadsföringsåtgärder vidtagits före lagens ikraftträdande. Ensom
förutsättning härför dock bedömning enligt de före-är att en nya
skrifterna inte leder till bedömning vad gällersträngare änen som
enligt alkoholreklamlagen. De bestämmelserna tillsyn och denya om
olika myndigheternas ansvarsområden härvidlag bör dock kunna
tillämpas från och med den l januari 1999. bestämmelsenDen nya om
återkallelse på grund överträdelse den särskilda alkoholreklam-av av
regleringen kraftig sanktion kan jämställas medär närmasten som en
straffrättslig sådan. Bestämmelsen härom bör därför endast tillämpas
på marknadsföringsåtgärder vidtagits efter de regleringenssom nya
ikraftträdande.
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Författningskommentar22

ändring itill lag alkohollagenFörslaget22.1 om
1994:1738

Inledande bestämmelser1 kap.

§1
marknadsföring alko-tillverkning ochlag gällerDenna av

ocksågällerhandel med sådana Lagenholdrycker samt varor.
tillverkning sprit.av

teknisk sprit finnsinförsel och försäljningBestämmelser avom
teknisk spritförsäljninglagen 1961:181i m.m.avom

Ändringen marknadsföringmed reglernahänger att avomsamman
i alkohollagen.in i 4 kap.alkoholdrycker har förts ett nytt

9 §
främmande bestämmaavseende påfår medRegeringen attstat

gälla.följande skall
användas oriktigaalkoholdrycker får intemarknadsföringVid av

dryckernavilkaurspungsbeteckningarvilseledandeeller genom
tillverkade denframbragda eller ieller indirektdirekt anges vara

främmandeeller i deneller regionfrämmande i ortstaten en
ellerdet äktagällerDetta även ursprungetstaten. anges omom

uttryckätföljdelleranvänds bara i översättningbeteckningen är av
uttryck.eller liknandekopia"sort", "typ ,"art",som

skall vid tillämpningandra stycketstriderhandlingEn motsom
otillbörlig1995:450marknadsföringslagen motanses varaav

konsumenter.

Bestämmel-alkoholreklamlagen.från §förts 5Bestämmelsen har över
ursprungsbeteckningargeografiskaför skyddatillkommithar attsen

främmandetillämpasff.. skall50 Den1994/952123se s.prop.
april 1891den 14Madridöverenskommelsenansluten tillärstat som

ursprungsbe-vilseledandeelleroriktigaundertryckandeangående av
Världshandelsorga-medlem ihandelsvaror ellerteckningar pâ ärsom

1996:1244.SFSnisationen, WTO



280 Författningskommentar SOU 1998:8

Det visserligen konsumentintresseär geografiskaattav ursprungs-
beteckningar vid marknadsföring alkoholdrycker korrekta.ärav
Bestämmelsen har dock tillkommit till följd internationellaav
åtaganden främst handelsfrâgor, framför allt det s.k.rör TRIPs-som
avtalet. Paragrafens huvudsakliga ändamål sålunda skyddaär att
tillverkarna otillbörlig konkurrens och den hör därför inte sakligtmot

detill särskilda bestämmelserna i kap. 4 marknadsföringom av
alkoholdrycker vänder sig till konsumenter. I stället har den tagitssom

bland de inledande bestämmelserna i alkohollagen.upp

Särskilda4 kap. bestämmelser för marknadsföring

Marknadsföring alkoholdrycker i allmänhetav

§1
kapitel gäller marknadsföringDetta alkoholdryckerav som

vänder sig till konsumenter.
förbudOm vissa marknadsföringsátgärder finns bestämmel-mot

3kap. och 7kap.seri 5 § 7§.

första stycket kapitlets tillämpningsområde.I Liksomavgränsas
alkoholreklamlagen kapitlet tillämpligt endast marknadsföringär

riktar sig till konsumenter. Marknadsföring riktar sig frånsom som en
tillstândshavare till marknadsföringsåtgärdert.ex.en annan, som en
innehavare partihandelstillstånd vidtar i samband försäljningmedav

sina till innehavare serveringstillstånd, faller såledesenav varor av
utanför tillämpningsområdet. Marknadsföring fackpressi intesom

sig till konsumentervänder också tillåten.är
Utredningen har i avsnitt 14.1 redogjort för innebörden av

uttrycken marknadsföring och konsumenter för regleringenssamt
geografiska tillämpningsområde.

Bestämmelsen i andra stycket alkoholreklamlagen.4 §motsvarar
Hänvisningen gâvoförbudettill i 3 kap. § och animeringsförbudet5 i

kap. 7 § endast erinran också7 dessa bestämmelserär äratten om
tillämpliga på sådan marknadsföring alkoholdrycker sker tillav som
konsumenter. De kan visserligen på grund den s.k. lagstridig-av
hetsprincipen enligtsanktioneras marknadsföringslagen de skallmen

huvudregel fortsättningsvis sanktioneras enligt de allmännaävensom
bestämmelserna därom i 8 kap. alkohollagen. Hänvisningen medför
således ingen förändring i fråga tillsyn eller sanktioner.om



Författningskømmentar 281SOU 1998:8

2 §
marknadsföringen gäller förutomFör de krav i mark-som anges

nadsföringslagen 1995:450 den skall ske med återhållsamhet.att
Därvid gäller marknadsföringsåtgärdersärskilt fårinteatt vara
påträngande eller uppsökande.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till barn och ungdomar
eller innefatta skildring sådanaav personer.

första stycket finns erinran också de allmännaI bestämmel-atten om
i marknadsföringslagen tillämpliga marknadsföringärserna av

alkoholdrycker vänder sig till konsumenter. Härtill finns ettsom
allmänt krav på all marknadsföring alkoholdrycker skall skeatt av
med återhållsamhet.

markerad utgångspunkt för lagregleringenEn utredningenär, som
har framhållit i bl.a. avsnitt 14.2, marknadsföringen skall skeatt

sådana former samhälleliga,under sociala och medicinskaatt
skadeverkningar alkoholkonsumtionen i möjligaste mån undviks.av

uttrycks i enlighet med terminologin i alkohollagen såDetta att
marknadsföringen skall ske med återhållsamhet. Härigenom tydliggörs
också reglerna för alkoholreklamen har alkoholpolitiskt syfteatt ett

regleringen del den förda alkoholpolitiken. Ettoch äratt annaten av
återhållsamhetskäl övergå till begreppet det har någotäratt att en

annorlunda innebörd begreppet särskild mâttfullhet iärän som nu
bruk.

marknadsföringföljd kravet på alkoholdryckerSom att aven av
skall ske med återhållsamhet gällervänder sig till konsumentersom

får påträngandemarknadsföringsåtgärderna inte elleratt vara upp-
marknadsföringen skallsökande. Detta framgår redan lagtexten. Attav

återhållsamhet får betydelse också reklammedel, innehållske med
utformning. marknadsföringsåtgärdoch Bedömningen av om en

uppfyller det allmänna kravet återhållsamhet får tillanpassas
förhållanden den riktar sig till och vid vilket försäljnings-som vem

marknads-ställe åtgärden har vidtagits. regler vissaNärmare om
uppsökandeföringsåtgärder kan bedömas påträngande ellersomsom

i och §§.4 5tas upp
redogjort för de kriterier enligtUtredningen har i avsnitt 8.4 som

i s.k. TV-direktivet föreskrivs för TV-reklam ellerartikel 15 det att
för skall tillåten. börköp-TV alkoholhaltiga drycker Dessavara

bedömningen kravet pånaturligtvis allmänt tjäna ledning vid avsom
återhållsamhet. särskilda kriterierna rörande alkoholreklam ochDe

berörs i anslutning till kommentaren till andra stycket.ungdomar
andra föreskrivs marknadsföringen alkoholdryckerI stycket att av

Bestämmelseninte får rikta sig särskilt till barn och ungdomar. har
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bakgrund artikel i TV-direktivet.fått sin utformning 15delvis mot av
föreskrivs där eftersom denlängre vadRegleringen går dock än som

innehåller totalt förbudreklarnrnedel, delsdels gäller alla ett mot att
alkoholreklarn.eller ungdomar iskildra barn

förslaget i denna del återfinns imotiveringen tillallmännaDen
särskilt skyddsvärdframgår där ungdomaravsnitt 14.6.3. Som är en

minska riskerna fördå alkoholdebutinte minst anses enen sengrupp,
inte har fylltMed barn deöverdriven alkoholkonsumtion. avses som

märmiskor har uppnått 18 år.deår och med ungdomar18 somyngre
tillåtetår detmänniskor 18Också även äröver är, attomunga

specifik ålderskyddsvärda. Någonalkoholdrycker,demservera
skildrasfår rikta sig till ellerreklamen intebeträffande dem somsom

i sinavgörande framställningenreklamen inte. Deti är omanges
och ungdomar eller derikta sig till barnsärskilthelhet kan omanses

och ungdomar.uppfattas barnreklamen kanskildras i somsom
särskilt till barn ochrikta sigMarknadsföringen skall anses

barnutforrrming det kanhar sådandenungdomar attatt antasenom
Härvidoch påverkas den.märke till kanungdomar lätt läggeroch av
svåraretonåren redan haroch ungdomar ibeaktas barnskall att yngre

i allmänhet. Sommarknadsföringoch värja sigkritiskt granska motatt
viktiga bedörrmings-avsnitt l4.6.3redogjort för iutredningen har är

dryckens populari-sammansättning,egenskaper ochkriterier dryckens
utforrrming.förpackningensoch imagedesshos samttet nanmunga,

ellersikte varumärkeninte ensidigtsåledesRegleringen tar
för helhetsbe-inombör beaktasförpackningen. Dessa ramen en

flaskor,aggressiva formerUdda ellerframställningen.dömning avav
serieñgureremballage, inslagförpackning ellerellerburkar avannan

rebelliskauppkäftiga ellereller etiketter,förpackningarpå namn,
språk ellerförenklatpsykedeliska färger,ellerfréicka ett en

allt exempelframställningendrycken eller ipå ärungdomlig jargong
skallmarknadsföringentillkan ledapå omständigheter att ansessom

också talaHärför kanungdomar.till barn ochriktad särskilt att
den harläsk ellerdrycken smaksatt ettär gettsatt nanm somensom

rebel,"Youngtilltala ungdomar t.ex.syftar tilluppenbarligen att
förpackningen,ellerwhite dogseller BarkingExplosive blast att

anspelning på vadmedutformadeller märkningenvarumärket är t.ex.
gångbart i vissaellerbland ungdomartrendigtkan anses varasom

missbrukskretsar.
exempel på omständigheteruppräknats endastharVad ärsom nu

marknadsföringen riktadbedömning ärin ikan vägas attensom
regleringensprövningVidoch ungdomar.särskilt till barn av

marknadsföringenvidomständigheterskall dock samtligatillämplighet
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beaktas. En utgångspunkt för bedömningen det helhetsintryckär
framställningen vid flyktig kontakt.ger en

inte traditionell marknadsföringRegleringen bara såsomavser
i tidning alla reklammedel marknads-tillåten annonsering ochutan

föringsåtgärder. Under regleringen kan också falla vissa åtgärdert.ex.
samband med sponsring tävlingar. Om tävling barni av en engagerar

företag tävlingen fimisungdomar och det hos detoch ettsom sponsrar
avsättningsfrämjande syfte för alkoläsk kan sålunda bestämmelsenen
bli tillämplig.

3 §
Marknadsföringen får endast sakliga uppgifter om varornaavse

eller andraderas egenskaper och sammanhang. Bildersamt om
får skildra och tillbehörtekniska framställningar samtvarorna

naturligt samband medharsådana situationer ett varorna.som

de grundläggande kravenParagrafen innehåller tillsammans med 2 §
marknadsföring alkoholdryckervad skall iakttas vidpå somavsom

sig till konsumenter.vänder
skall skeutvecklas kravet på marknadsföringenbestämmelsenI att

förTyngdpunkten i framställningen skallmed återhållsamhet. att anses
produktin-grundläggande kraven ligga på sakligförenlig med de

delvis vad enligt Konsument-Bestämmelsen lagfásterformation. som
i kravet på särskildoch tidigare praxis ingåttverkets riktlinjer

måttfullhet.
marknadsfördafakta densakliga uppgifter relevantaSom omanses

ingår i drycken,dess eller råvaroralkoholdrycken, art typ,t.ex. som
det gälleruppgifter tillverkningen. Närfrarnställningsmetoder och om

inte förbjudetframförallt smak Detdetegenskaper ärär som avses.
värdeomdömen.användabeskrivningen dryckemavid attatt av

värdeomdömenproduktinformation ochmellan saklig ärGränsen
otidsenligt inte tillåtaframstårnämligen oklar, och det att ensom

värdeomdömenAlltför överdrivnabeskrivning smaken.subjektiv av
medansakliga uppgifterförenliga med kravetdock alltjämt inteär

allmäntalkoholdryck med i branschentillåtet beskrivadet är att en
produktinformationen kanhuruvidauttryckssätt. Fråganvedertagna en

bedömaspå återhållsamhet skalluppfylla allmänna kravetdetanses
bakgrundockså 2mot av

alkoholhalt.också dessalkoholdryckMed egenskaper hos avsesen
alkohol-alkoholhalten ochfår dock inte fokuseraframställningEn

Medfrämsta försäljningsargument.får intestyrkan utgöra varans
kanlämpligenuppgifter dryckåsyftassammanhang närt.ex. om en

bäst.vineller till vilkenhur bryggskonsumeras, ettmatett passar
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alltså beskrivaDet tillåtet hur och dryck kan förenas.är att t.ex. mat
skall i omfattaFramställningar i bild huvudsak återgivandeett av
ingående råvara,produkten eller däri varumärke eller därmed
Även får förekommajämförligt kännetecken. andra inslag så länge det

inte innebär överdriven fokusering produkten elleränannaten
informationen Således det alltså, till skillnadden. vadär motom som
tidigare har gällt, tillåtet skildra människor i bild. Denna skildringatt

förutsättningdock tillåten endast under den situation återgesär som
inte strider den allmänna bestämmelsen all marknadsföringmot attom

tillåtetskall ske med återhållsamhet. Det skildra människorär t.ex. att
måltid där den marknadsförda drycken ingår naturligtintar ensom

människorotillåtet visa berusade eller människor i vågadeattmen
Tyngdpunkten i framställning skall dock generellt försituationer. en

godtagbar ligga på själva ställs inte längre någraDetatt vara varan.
på bakgrunden i bild skall neutral, inte fårkrav attatt en vara varan
uppförstorad eller antalet eller tillbehör visas inteatt varorvara som

får fler bildens layout skall bedömas bakgrundAttän motvara en. av
självklart. Vad harkravet på återhållsamhet i 2 § är sagtssom nu om

i och bild gäller också teknisk framställning.framställning text annan

marknadsföringsåtgärderSärskilt vissaom

4 §
marknadsföring alkoholdrycker får inte användasVid av

kommersiella iannonser
skrifter andra skrifter på vilka tryckfrihetsför-periodiska ellerI

.
med avseende på ordningen förordningen tillämplig ochär som

jämförbara med periodiska skrifter,deras utgivning är
eller sådanaljudradio- eller televisionsprogram, i TV-annars

omfattas radio- och TV-lagensändningar satellitöver som av
1996:844, eller

filmer oflentligt.visassom
eller filmer till-och gäller inte skrifterFörsta stycket 1 3 som

detaljhandelsbolagpå försäljningsställen för dethandahålls endast
i 6 kap. 1avsessom

marknadsförainnehåller direkta förbudBestämmelsen mot att
i medier. Motivetkommersiella vissaalkoholdrycker annonsergenom

därförförbuden sådan marknadsföring påträngande ochtill ärär att
inte tillåten.är

förklarats i avsnittVad kommersiell har 4.3.1utgör en annonssom
och 14.3.1.
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Annonsförbudet för alkoholreklam i tidningar gäller också öl. Skä-
härför återfinns i avsnitt bestämmelsen i förstalen 14.3. I övrigt är

någon språklig justering, överförd frånstycket och med alkohol-1
andra och tredje stycket. Bestämmelsen har i dessareklarnlagen 2 §

förändringen beträffandebortsett från den nämnda öl,delar, nyss
tillämpningsområde bestämmelsen i alkoholreklamlagen.somsamma

kommersiella i periodiska skrifter ochFörbudet avser annonser
skrifter jämförbara med sådana skrifter. Med periodiskandra ärsom

tryckfrihetsförordningenskrift förstås enligt kap. 7 § första stycket1
sådan tryckt skrift, enligt utgivnings-tidning, tidskrift eller annan som

titel minst fyraavsedd under bestämd medplanen sär-är att utges
utkommande eller häften årligen, därtillskilda tider samtnummer

för skriftlöpsedlar och bilagor. Sedan utgivningsbevis harhörande en
beviset återkallas,meddelats, skall denna, till dess anses som

periodisk.
skrift syftar till skilja vad i dagligt talperiodiskBegreppet att som

eller tidskrifter från andra tryckta skrifter,kallas för tidningar t.ex.
skrift formelloch kataloger. En saknarböcker, broschyrer som

periodiskutgivningsbevis kan dock betraktasutgivningsplan eller som
denutkommer minst fyra gånger år ellerskrift den faktiskt omperom

reklambroschyrerdet. Sådana reklamblad elleravsedd göraär att som
innehåller reklam för öltill hushållen ochdetaljhandeln skickar som
tillämpningsområdet förfalla underdärför i och för sig kommakan att

fallet.Normalt torde dock så inteförbudet i första stycket vara
i avsnitt 14.3grundlagsskyddat medium. Som anmärktsFilm är ett

film. haralkoholreklam i Dettalagstöd för förbudkrävs det motett
filmMed film inte barai första stycket äveninförts utanavses

bilder jfr kap. §upptagningar rörliga 1 1och andravideogram av
tillFörbudet begränsatyttrandefrihetsgrundlagen.tredje stycket är

underkastade vissoffentligt. Sådana filmervisasfilmer ärsom
yttrandefrihetsgrund-stycket3 § andraförhandsgranskning 1 kap.

ochoch kontroll filmer1990:886 granskningjfr lagenlagen, avom
informationallmänfinns videogram medhandelnvideogram. I om

inte avseddavinprovning. Oftast sådana filmervinkunskap och ärt.ex.
faller också eventuellså det inte skeroffentligt och längevisasatt

framställningarregleringen. Påfilmerna utanföralkoholreklam i som
bedömas hainte kanallmän information ochinnehåller ettsom

intealkoholdrycker dessutomavsättningsfrämjande syfte för vissa är
grund de interedan påförsta stycket 3 tillämpligregleringen i attav

innehålla alkoholreklam.kan bedömas
tillhandahållsi tidningarförtidigare undantagetDet somannonser

skrifter och filmerendastförsäljningsställen gällerendast på somnu
för dennaförsäljningsställen. Skälentillhandahålls på Systembolagets
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avsnitt sålunda inte tillåtet medordning framgår 14.3 Det ärav
på begäran skickas till konsumenter.alkoholreklam i tidningar som

5 §
fårmarknadsföring spritdrycker, vin eller starköl inteVid av

liknande reklammedel riktardirektreklam eller andraanvändas som
enskilda konsumenter.tillsig

alkoholdrycker får inte användasmarknadsföringVid av
utomhusreklam,

därmederbjudanden avsmakning ellerpresentutdelning, om
erbjudanden, ellerjämförliga

eller förvärvavid köp tjänsterbjudanden att annan varaav
alkoholdryck.också

kombinationserbjudan-andra stycket 3 gällerVad isägssom
del måltid.alkoholdryck dryckende med utgör av enom

marknadsföringsåtgärderförbud vissaBestämmelsen innehåller mot
eller uppsökande. Den isärskilt påträngandebedöms utgörvarasom

gällt.vad tidigare harkodifieringhuvudsak somen av
liknandedirektreklam eller andraföreskrivsförsta stycketI att

får användastill enskilda konsumenter intereklammedel riktar sigsom
Bestämmelsenvin eller starköl.marknadsföring spritdrycker,vid av

därför fortfarande tillåtetinte öl.stycket gäller således Deti första är
till hushållenreklamblad eller kupongerdetaljhandeln skickafrånatt

säljs ierbjudanden ölupplysningar ellerinnehåller om somsom
skrifter, jfrreklammaterial periodiskaBeträffandebutiken. utgörsom

för öl tillåten endasttill Sådan reklam4 §.dock kommentaren är om
fårReklamen dockbland andraproduktdenna nämns varor.som en

fårinte hellerpå alkoholdrycken, görasöverdrivet fokuserainte som
allmännadetframställningenOckså här skalltill lockvara. prövas mot

in-eller direktreklamReklambladpå återhållsamhet.kravet som
bedömsocksåinbjudan till utgöranehåller restaurang men somenen

direktreklamunder förbudetfaller inför alkoholdryckerreklam mot
för alkoholdrycker.

i Internationellainnebörddirektreklam harUttrycket somsamma
direktmarknadsföring, den 1regler förHandelskammarens antagna

distributiondirektreklamdefinierasoktober 1991. Där avsom
brevlåda,ellererbjudanden till konsumenterna oavsettmottagamas om

tillämplig-för regleringensDetellerdet sker sätt. ärannatpostper
adresserad eller oadresserad.försändelsenbetydelsehet ärutan om

reklammedelliknandetillämpligt andraocksåstycketFörsta är som
åsyftas telemarke-Härmedenskilda konsmnenter.riktar sig till t.ex.

ellererbjudanden till konsumenternaframförandeting, dvs. mot-av
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telefon eller andra telekommunikationsmedel såsom e-posttagarna per
nämnda ICC-regler.jfr nyss

alkoholdrycker får inte förekommaVid marknadsföring av
framgår andra stycket Som utomhus-utomhusreklam. Detta av

annonspelare och på hållplatser förräknas bl.a. reklamreklam
också högtalarreklam.och spårvagnar. Hit hör Detta ärbussar en

tidigare gällde då högtalarreklam i Konsument-skillnad vadmot som
på ansågs stridariktlinjer exempel vadverkets ettsom somangavs

högtalarreklam förbudetomfattas alltsåmåttfullhetskravet. Numot av
Marknadsföring i anslutning till eller direktutomhusreklam.mot

serveringsställe inte i första hand utomhus-utanför ett somanses
i konfliktMarknadsföring vid serveringsställe kan kommareklam. ett

ellerpå återhållsamhet placerasdet allmänna kravet denmed om
marknadsföringuppseendeväckande Om sådanutformas ärsätt.ett

tillsjälvständig i förhållandeoch kan bedömasalltför dominant som
utomhusreklam.den dock kunna bedömasserveringsstället bör som

reklam på distributions-utomhusreklam räknas inte hellerSom
sådan reklam bedömas dettidigare har gällt skallfordon. Liksom mot

föreskrivits i dettapå återhållsamhet. Vadkravetallmänna som avse-
fortsättningsvisriktlinjer tjänari Konsumentverketsende även som

marknadsföringför bedömningen. Vadutgångspunkt sagtssom nu om
kommersielladistributionsfordon tillämpning samtligapå äger

alkoholdrycker.transporter av
eller vidalkoholdrycker platsMarknadsföring änarmanav

offentliga miljöer ellersådana drycker, iförsäljningsställen för t.ex.
grundregelnregelungdomar, striderbesöksi lokaler motsomavsom

helleralkoholdrycker bör inteMarknadsföringåterhållsamhet. avom
eller vidallmänidrottsplats ellervid allmänäga arenaannanrum

hinderför allmänheten. Någotär öppet mot attsportarrangemang som
sådana platseralkoholdryckerdistributörer görtillverkare eller av

dock inte.för sitt företag finnsreklam
burkar har intebilder på flaskor ochsärskild regleringNågon av

marknadsföringi riktlinjerna förföreskrivitsinförts. Vad avsom
punkten 5.1.2 börför KOVFS 1979:5,spritdrycker, vin och starköl

ställetförpackningsdekorer bör igälla. Utformningeninte längre av
fall till fallbedömas fråni sin helhetförening med framställningeni

återhållsamhet.grundregelnmot om
bådebestämmelserKonsumentverkets riktlinjer finnsI om

Något särskilt förbudrabatterbjudanden.pristävlingar och mot
marknads-sådaninförts. Tillåtlighetenpristävlingar har inte av en

grundregelnvarje enskilt fallfår i stället bedömas iföringsåtgärd mot
inte börsärskilt beaktande tävlingarnaåterhållsamhet med attavom

redan i dagköptvång. Rabatterbjudanden börinnehålla moment av
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otillåtna och kunna angripas med stöd alkohollagens särskildaavanses
prissättning och animeringsförbud kap.bestämmelser 7 6 ochom om

särskild reglering i detta avseende behövs därför inte.§§. Någon7
framgår fortfarande tillåtet förtredje stycket detAv äratt restau-

lämna kombinationserbjudanden med alkoholdryckattranger om
del måltid. Genom Konsumentverkets riktlinjerdrycken är en av en

undantagets tillämplighet tidigare gällt kombinationserbju-har för att
innehålla också alkoholfritt alternativ.dandet skulle Detta ärett ett

regleringen.och har därför utgått i den Attonödigt krav nya serve-
i sitt framgårskyldiga hålla lättdrycker sortimentringsställen är att av

denna bestämmelse torde till-kap. 6 Tillämpningen3 utgöraav
kombinationserbjudanden.räckligt hinder missbrukmot av

6 §
på försäljningsställen fårMarknadsföring alkoholdryckerav

alkoholdrycker det sortiment säljs där.endast i somavse

försäljningsställe endast fårBestämmelsen innebärDenär att ettny.
varumärken, ingår imarknadsföra de alkoholdrycker, dvs. de som

till regleringen finns redovisade isortiment. Skälen dendess nya
avsnitt 14.4.

försäljningsställen framgårVad med begreppet avsom menas
försäljningsställenskall dock anmärkas medavsnitt 14.4.l. Här att

serveringsställen.också avses
tillståndinneharförhållandeDet ett attatt t.ex. restaurangen

marknadsföramedför inte tillståndshavaren harvin rättatt attservera
endast de varumärkenvilket vin helst. Det nämts,är, som nysssom

får marknadsföras. alko-ingår i sortimentet För att ensomsom
ingå i sortimentet krävs dock inte den alltidholdryck skall attanses

avgörande i ställetfysiskt tillgänglig. Detfinns omedelbart är om
det för-Sålunda skallnormalt ingår i sortimentet.drycken t.ex.

lagerför hela sortimentet intebutiker intehållandet Systembolagetsatt
marknadsföra produkternadetaljhandelsmonopoletspåverka rätt att

skilda prislistorna.finns i deupptagnasom
marknadsföringsåtgärder för de alkoholdryckerReklam- och andra

liknande trycksakerpå och andrasäljs kan förekomma menyersom
skallför eller andra konsumenterinte avsedda gästernaär taattsom

fårandra sådana tryckalsterdem från stället. På ochmed enmenyer
beskrivningdryckerna förekomma. Ensaklig presentation avav

inte frågagodtas detsmak och känneteckendryckens är omom
innehålleralkoholhalt dryck böröverdrivna värdeomdömen. Vilken en

innehålla de alkoholfriabör ocksåaldrig Menyernaänarmat anges.
tillgåskall finnas ienligt kap. 6 § alkohollagenalternativ 3 attsom
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tillfredsställande urval och omfattning. Andra trycksaker såsom
affischer, dukar och på andra underlag får reklam förekomma.
Härvid skall dock särskilt beaktas kraven på reklamen inte fåratt vara
påträngande och återhållsamhet skall iakttas. På andra föremålatt

glas, askkoppar och korkskruvar, på sådant inventariersåsom ochsom
arbetskläder får förekomma återhållsampersonalens marknadsföring.

Marknadsföring i anslutning till eller direkt utanför serveringsstället
inte placeras eller utformas på uppseendeväckandefår sätt.ett

upplysas försälj ningsstället inneharfår det vissa rättigheterDäremot att
lämnas besked sortimentet. De salubjudna bör fåsamt om varorna

under återhållsamma former. En omfattande varuexponeringvisas upp
överdriven varumärkesreklam får strida kravet påeller moten anses

återhållsamhet.

Marknadsföring alkoholhaltiga liittdryckerav

7 §
alkoholhaltiga lättdrycker skall utformas påMarknadsföring av

kan förväxlas med marknadsföringsådant den intesätt att av
alkoholdrycker.

marknadsföring alkoholhaltiga lättdrycker kommersiellaVid iav
första stycket får användasi 4 § inteavses sammaannonser som

helhet eller till någon del i bruk förkännetecken i sin ärsom en
med vadalkoholdryck eller inarbetat eller registrerati enlighetär

varumärkeslagen 1960:644 för sådan dryck.föreskrivs isom

Syftet med bestämmelsen hindraBestämmelsen ärär att attny.
marknadsföringenalkoholdrycker marknadsförs indirekt genom av

övervägandena för införandetalkoholhaltiga lättdrycker. De närmare
avsnittbestämmelsen återfinns i 14.7.av

alkoholhaltiga lättdrycker. DetRestriktionerna begränsade tillär
restriktioner försålunda inga alkoholpolitiskt motiveradefinns

Skälen härför finnsmarknadsföringen alkoholfria drycker.av
redovisade i avsnitt 13.7.

skallbör ställas marknadsföringen för denVilka krav attsom
framgår avsnittförenlig med första stycket 14.7 .1.avvara

kommersiellai andra stycket reglerar denBestämmelsen an-
alkoholhaltigakännetecken vid marknadsföringvändningen vissa avav

övervägandena för införandetlättdrycker. avsnitt l4.7.2 redovisas av
marknads-Eftersom tillämpligt endast påbestämmelsen. 4 kap. är

bestämmelsentill innebär inteföring vänder sig konsumentersom
riktarsådana dryckerrestriktioner för marknadsföringennågra somav
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Förbudet begränsatserveringstillståndshavare. ärtill andra,sig t.ex.
omfattas armonsför-de medierikommersiellatill som avannonser

ibudet 4
kännetecken i sintill sådanaockså begränsatFörbudet är som

Med känne-alkoholdryck.används förnågon deleller tillhelhet en
allmännauppfyller devarukänneteckenbådetecken somavses

och sådanavarumärkeslagenoch 2registrering i 1förvillkoren
lag kanenlighet med 3 §näringsidkare ikännetecken sammasom en

bestämmelsen kan detsistnämndaEnligt denanvända för sina varor.
näringsidkarefirmaadress ellersläktnamn,fråga som enomvara

användande åtnjuterSådantsinakännetecken föranvänder varor.som
§.varumärkeslagen 4skydd enligtockså

framfördetvarumärkeslagenkännetecken i 3 § äruppräknadeAv
alkoholdryckermarknadsföringenaktuell vidallt firman är avsom

denanvändningendetlättdrycker, ochalkoholhaltiga äreller av som
registrerade ochvissaanvändningenjämtevarukärmetecken av

funnit behovharutredningenvarukänneteckeninarbetade ett avsom
iinskränkningarinnebär inga ensamrättenRestriktionernareglera.att

användningen dennadet gällerfirman etttill än närannat somav
varumärkeslagen.enligt 3 §förkännetecken varor

till någonhelhet elleri sinkänneteckengällerstycketAndra som
alko-inarbetade förellerregistreradeellerbruk fördel i ärär en

också användningendel innebärtill någonUttrycketholdryck. att
förkänneteckenledordkombinationer utgör ettt.ex. vars enaav

känneteckenfirmadominantenendastelleralkoholdrycker t.ex. somav
tillämpningsområde.bestämmelsensinomfaller

alkoholdryck innebärbruk förkännetecknet ipå ärKravet att en
skallprodukt. Detpå sådanbeteckninganvändsfaktisktdetatt ensom
kravnäringsverksamhet; någotianvändningfråga enomvara

Ävenställs inte.användningkvalificeradpå viss ellerhärutöver omen
alkoholhaltigaförklassenhävs ivarumärkeregistrering ettaven

förbeteckninganvändskännetecknetså längeläggerdrycker ensom
alkohol-marknadsföringförhinder idettaalkoholdryck vägen enav

träffas deintekännetecken. Förunderlättdryckhaltiga att avsamma
kännetecknetanvändningensjälvamåsterestriktionernaaktuella av

Ävenupphört.alkoholdryck habenämning för omensom en
bestämmelsenaktuelladendockupphörtharanvändningen är

föreller registreratinarbetatvarukärmeteckenså länge ärtillämplig ett
alkoholdryck.en
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Sanktioner m.m.

8 §
Marknadsföring strider bestämmelserna i 1-7 §§ skallmotsom

vid tillämpningen 4 § första stycket och 14 §§ marknads-av
föringslagen 1995:450 otillbörlig konsumenter.motanses vara

bestämmelsen framgår marknadsföringAv sker i strid medatt som
bestämmelserna i 1-7 §§ skall otillbörlig konsumenter.motanses

hänvisningenGenom till 14 § marknadsföringslagen klargörs detatt
förbud och åläggande kan tillgripas sanktioner vidär som som

överträdelser den särskilda alkoholreklamregleringen i 4 kap.av
alkohollagen. sådana förbud förenasAtt kan med vite framgår 19av

21 §§ marknadsföringslagen. Talerätten i fråga sanktionernaoch om
följer bestämmelsen härom i marknadsföringslagen 38 §. Se mera

i avsnitthärom 5.1.
Marknadsstömingsavgift kan framgår avsnitt 15.4.4 intesom av

vid överträdelser bestämmelserna i kap.utdömas 4av
Som har anmärkts i kommentaren till 1 § gäller huvudregelsom
sanktionerna enligt marknadsföringslagen för marknadsföringinte som

i strid med kap. § eller kap. och det inte hellersker 3 5 7 7 är
Konsumentverket i första hand tillsyn efterlevnadenutövar översom

bestämmelserna.av
sanktioner tillämpas serveringstill-Att alkohollagens kan gentemot

marknadsföring alkoholreklarn-ståndshavarna för sker i strid medsom
i anslutning till 9 kap.regleringen kommenteras 1a

9 §
överträdelser marknads-Att allvarligare bestämmelserna omav
återkallelse tillstånd följer kap. ochföring kan leda till 8 18avav

19 §§.

ochBestämmelsen innehåller hänvisning till 8 kap. 18 19 somen
för tillstånd. Utredningeninnehåller förutsättningarna återkallelse av
för för införandet återkallelsehar i avsnitt 15.4.3 redogjort motiven av
överträdelser alkoholreklamreglering-sanktion vid allvarligare avsom

en.



292 Författningskommentar SOU 1998:8

Tillstånd8 kap. m.m.

1 §
Tillverkningstillstånd, partihandelstillstånd och inköpstillstånd

får meddelas endast den visar han med hänsyn till sinaattsom
förhållanden och omständigheternapersonliga och ekonomiska i

lämplig verksamheten. Sökanden skall ocksåövrigt utövaär att
tillfredsställande lagringsmöjligheter.visa han haratt

skall särskild hänsyn tillVid tillståndsprövningen tas om
fullgöra sina skyldighetersökanden laglydig och benägenär att mot

det allmänna.
meddelas endast sökanden kan förväntas följaTillstånd får om

marknadsföring alkoholdrycker.bestämmelserna om av
Tillståndsmyndigheten får det finns särskilda skäl begränsaom

fårtillståndets giltighet till viss tid. Myndigheten också meddela de
i samband med beslutet tillstånd ellervillkor behövs, omsom

tillståndstiden.undersenare

§7
får meddelas endast den visar hanServeringstillstånd attsom

ekonomiska förhållanden ochmed hänsyn till sina personliga och
verksamheten.omständigheterna i övrigt lämpligär utövaatt

serveringsstället uppfyller kraven iSökanden skall också visa att
8

skall särskild hänsyn tillVid tillståndsprövningen tas om
sina skyldighetersökanden laglydig och benägen fullgöraär motatt

allmärma.det
sökanden förväntas följaTillstånd får meddelas endast kanom

alkoholdrycker.marknadsföringbestämmelserna avom

den särskildavissa överträdelserkonsekvensSom att avaven
tillståndkan leda till återkallelsealkoholreklamregleringen i 4 kap. av
för till-införts ytterligare villkori kap. och 7 §§har 8 1 ettsom

följa bestämmelsernasökanden kan förväntasståndets beviljande att
alkoholdrycker.marknadsföringom av

beviljandevisa kraven för tillståndetssökanden skallDet är attsom
hanlämplig den verksamhetuppfyllda och han är utövaär attatt som

paragrafer, jfri förevarandetillstånd för första styckenasökt se prop.
sökanden kan förväntasgäller frågan1994/95:89 102. När det oms.

behövermarknadsföring alkoholdryckerbestämmelsernafölja avom
sökandeföra någon särskild bevisning härom. Omhan dock inte en

förväntasi och bör det kunnauppfyller samtliga övriga krav 1 7
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han också följer de särskilda bestämmelserna marknadsföringatt om
alkoholdrycker.av
Om sökande tidigare har alkoholreklamregleringenöverträtten

måste prövning hans lämplighet i dettanärmare avseende göras.en av
Om sökanden tidigare innehaft tillstånd och detta har återkallats på
grund överträdelser alkoholreklarnregleringen bör den sökteav av
först efter viss tid på kunna lämplig för verksamheten. Hurnytt anses
lång tid detta bör bör de skilda tillståndsmyndigheterna frånavgörata
fall till fall. bör påDet grund den samordning skall ske mellanav som
Alkoholinspektionen inklusive de övriga tillstånds- och tillsynsmyndig-
heterna enligt alkohollagen och Konsumentverket kunna antas att
tidigare överträdelser kända för tillståndsmyndigheten.är

EG-domstolen har i den s.k. Franzén-domen framfört kritik mot
tillståndssystemet. Utredningen har i avsnitt 15.4.3 redovisat sin syn
på vilken betydelse domen kan ha för frågor ytterligare villkor förom
tillståndets beviljande och överträdelser vissa marknadsförings-om av
bestämmelser grund för återkallelse.som

19 §a
Återkallelse tillstånd på grund överträdelse deav av av

särskilda bestämmelserna för marknadsföring i 4 kap. kan ske
endast överträdelsen särskilt allvarlig eller tillståndshavarensärom
marknadsföring tidigare har föranlett åtgärder enligt denna lag
eller marknadsföringslagen.

bestämmelsen återkallelse på grundI överträdelser denäranges av av
särskilda bestämmelserna marknadsföring alkoholdryckerom av som
vänder sig till konsumenter kan äga rum.

Som utredningen har redogjort för i avsnitt 15.4.3 det endast deär
flagranta och särskilt allvarliga fallen överträdelser kanav som
föranleda återkallelse. Tillståndshavaren skall överträdelsen hagenom

Återkallelsevisat han olämplig bedriva sin verksamhet. kanäratt att
dock komma ifråga vid mindre allvarliga fall tillståndshavarensom
marknadsföring tidigare har till ingripanden alkoholla-lett med stöd av

eller marknadsföringslagen. Med åtgärder inte bara formellagen avses
sanktioner också påpekande från Konsumentverket attutan t.ex. ett en
marknadsföring skett i strid med gällande reglering. förhållandetDet

tillståndshavares föremål förmarknadsföring tidigare varitatt en
anmälningar skall dock de inte lett till ingripanden inteom ensamma
vid prövning enligt förevarande paragraf läggas tillståndshavarenen
till last.

fråga animerings- och gåvoförbuden åsyftas ingen ändring iI om
den praxis har gällt.som
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20 §
tillståndshavareneller 19 § kanåterkallelse enligt 18stället förI

skälsärskilda kanvarning, varningmeddelas anses vara enavom
för åter-utfärdas i ställetkan dock intetillräcklig åtgärd. Varning

sanktionenpartihandelstillstdndellertillverknings-kallelse omav
bestämmelserna försärskildaöverträdelse deenbart pågrundas av

4 kap.marknadsföring i

tillägget i den andravarning. GenomreglerasbestämmelsenI
förutfärdas i ställetvarning inte kanföreskrivitsharmeningen att

sanktionenpartihandelstillstándellertillverknings-återkallelse omav
bestämmelserna förde särskildaöverträdelsepågrundats enbart av

Konsumentverketsåledesi kap. Det utövarmarknadsföring 4 närär
alkoholreklamregleringensärskildadenefterlevnadentillsynen över av

Till-för återkallelse.ifråga i ställetinte kan kommavarningsom
för deåterkallelseför sanktionen ärämpningsområdet reserverat
föringetfinns egentligenoch därmedfallenallvarligaste attutrymme

i sakensvarning. liggertillgripa Detåterkallelseistället för attnatur
Konsumentverket hartillräckligt. Härtill kommervarning inte är att
marknadsföringslagenenligtandra sanktionertillgripamöjlighet att

Alkoholinspek-aktualiseras hosåterkallelsedet innanha gjortoch bör
partihandlarnasvidvarningsåledes inget behovfinnstionen. Det av

alkoholreklamregleringen.överträdelsereller tillverkarnas av
tillsyntillsynsmyndigheternakommunala utövarde gentemotNär

varning.dock behovñmis detserveringstillståndshavama störreett av
återkallelse;i stället förmeddelaskan varningtillräckligtdetOm är

Tillsynenföreligga.konstaterasför återkallelseförst grunddock skall
kankontinuerligt. Detlöpande ochskerserveringsverksamhetenöver

medräknaanledningfinnasgrund härav kanredandet attattantas
kommeralkoholreklamregleringensärskildaöverträdelser denatt av

tillsynsmyndigheterna änkommunalaoftare dekonstateras avatt av
kommertillsynsmyndigheternakommunalaKonsumentverket. De att

med-Mellantillsynsverksarnhet.i sinverktygtillräckligabehöva
återkallelseochbedrivande ärför rörelsensdelande villkor stegetom

innehavarnameddelasvarning kandärförlångt. Det gentemotär som
ibestämmelsernaocksåöverträdelservidserveringstillstånd avav

kap.4
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9 Tillsynkap. m.m.

§1
Alkoholinspektionen med den begränsning följerutövar, som av

central tillsyn efterlevnaden denna lag och kan med-I övera av
råd till vägledning för tillämpningen lagen.dela allmänna av

tillsyn inom länet.Länsstyrelsen Länsstyrelsen skallutövar
med råd i deras verksamhet.också biträda kommunerna

omedelbara tillsynen efterlevnaden bestämmelsernaDen över av
spritdrycker, vin och starköl kommunenservering utövasav avom

och polismyndighetenpolismyndigheten. Kommunenoch utövarav
servering och detaljhandel med öl.också tillsyn över av

Ändringen marknadsföringsammanhänger med regler överatt om
har den primära tillsynen har förts in iKonsumentverketvilka

Alkoholinspektioen kan återkalla parti- elleralkohollagen. Att
på grund återkallelse rnarlumadsföringsbe-tillverkningstillstånd av av

framgår 8 kap. 18 § tidigare 7 kap. 18 §.stämmelserna av

I §a
marknadsföring kap. finnstillsyn bestämmelserna i 4För av om

Tillsynensärskilda regler marknaalsföringslagen 1995:450.i av
bestämmelser serveringstillstándshavarrta får, idessa gentemot

fråga marknadsföring på serveringsställen, ocksåutövas avom
kap. 8kommunens tillsyn gäller inte 4kommunen. För

efterlevnadenfördelas för tillsynenbestämmelsenI överansvaret av
bestämmelserna Konsumentverket och tillsynsmyndig-i 4 kap. mellan

Skälen för fördelningen framgår avsnittenligt alkohollagen.heterna av
15.3.

tillsynkommunala tillsynsmyndighetemas behörighetDe utövaatt
marknadsföring. Dettill serveringstillståndshavarnasbegränsas är

tillsynentillsynsmyndigheter i första hand skallockså dessa utövasom
dock inte harhärvidlag. Konsumentverket/KO utesluts rätt attutan

marknadsföring bedrivs på serveringsställenockså denpröva som .
undantagsfall.emellertid tänkt ske endast i Konsumentver-Detta är att

all marknadsföringför den övriga tillsynen, dvs.ket/KO har ansvaret
förocksåKonsurnentverket/KO:sutanför serveringsställena. ansvarar

tidningsutgivaresreklambyråers ochden övriga tillsynen, övert.ex.
medverkan till marknadsföringsåtgärder.

några frågorUtredningen i avsnitt l5.3.1 berörthar om av-
några ytterligaregränsningen skall dock anmärkastillsynen. Härav

påalkoholreklam distribuerasinnehållerfrågor. Om broschyren som
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eller enstaka serveringsställen ligger på de kommunala tillstånds-ett
förenlighetenoch tillsynsmyndighetema marknadsföringenprövaatt av

med gällande bestämmelser. Det också de har utkrävaär attsom
serveringstillståndshavama. Omhos broschyren har störreansvar
det distribuerasspridning däremot, den på serveringsstäl-är även om

len, Konsumentverket/KO:s sak marknadsföringenprövaatt samt att
ochutkräva hos medverkande reklambyråer.annonsörenansvar

Konsumentverket/KO har förDet övervakaär ansvaret attsom
annonsförbuden. tillsynsansvarefterlevnaden Detta gäller ocksåav

för eller andra serveringsställen. De kommunalarestaurangerannonser
tillsynsmyndighetema kan dock, Alkoholinspektionens försorg,genom

till Konsumentverket/KO.anmäla sådana annonser
bestämmelsen i sista meningen klargörs kommunernaGenom att

förfogar några marknadsrättsliga sanktioner.inte över

till ändring ilag22.2 Förslaget om

marknadsföringslagen 1995:450

22 §
avgiftnäringsidkare får åläggas betala särskild mark-En att en

eller någon handlarnadsstömingsavgift, näringsidkarenom som
uppsåtligen eller oaktsamhet harnäringsidkarenspå vägnar av

i §§.brutit någon bestämmelse 5-13mot
näringsidkare någon handlargäller ellerDetsamma om en som

någonuppsåtligen eller oaktsamhet bryterpå dennes vägnar motav
förstabestämmelserna i 26 § lokalradiolagen 1993:120, 12 §av

tredje meningen tobakslagen 1993:581 eller 7stycket andra och
10 radio- och TV-lagen 1996:844.kap. 4 eller §§

ocksåförsta andra stycket gällerVad i ochsägs ensom
väsentligtuppsåtligen eller oaktsamhet harnäringsidkare avsom

bidragit till överträdelsen.
Avgiften tillfaller staten.

vid överträdelser deMarknadsstömingsavgift kan inte dömas ut av
har redovisatsärskilda alkoholreklarnreglema i 4 kap. Utredningen

i §i del i avsnitt 15.4.4. Hänvisningen 22sina överväganden denna
stycket alkohol-stycket marknadsföringslagen till 2 § andraandra

har därför tagits bort.reklarnlagen
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till22.3 Förslaget ändring i radio-lag ochom
TV-lagen 1996:844

7 kap.

9 §
Bestämmelser förbud reklam för alkoholdrycker ochmotom

tobaksvaror finns i 4 kap. alkohollagen 1994:1738 och tobaksla-
1993:581. Ett får inte någongen program sponsras av vars

huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av
alkoholdrycker eller tobaksvaror.

Bestämmelsen har endast språkligt justerats; hänvisningen sker numera
till 4 kap. alkohollagen i stället för till alkoholreklamlagen.
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Särskilt yttrande

Hans Agnéusexpertenav

Angående tillsynen

utredningsförslaget tillsynsansvaret fördelat mellan Konsu-Enligt är
äå sidan Alkoholinspektionen och kommunernamentverket samtena

marknadsföring sker på serveringsställenandra såden äratt som
tillsynsansvar. Visst samarbete föreslagetprimärakommunens är

avseende klander-Konsumentverket och Alkoholinspektionenmellan
tillverkare och parti-marknadsföringsåtgärder vidtasvärda som av

Konsumentverket kan sakenEfter slutlig prövninghandlare. av
partihandels-åtgärder vidtas tillverknings- ellerresultera i motatt

tillståndet.
gjort,utredningen bort, den harEnligt min mening hade änmer

Alkoholinspektionenmed ordning enligt vilkenutvecklat fördelarna en
tillrättaför tillverkarnas och partihand-granskar ochi första skedeett

för kunskapsutbyte och utvecklandemarknadsföring. Metoderlarnas
alkoholpolitiskafrågan alkoholreklamen mellan deisamsyn omav en

hade självfallet itillsynsmyndighetema och Konsumentverket även ett
och ärenden därmåst skapas. Komplicerade ärendensådant system

agerande tillståndshavaresifrågasätta andra aktörerskan änävenman
Utredningen harhänskjutas till Konsumentverket.borde kunna stannat

fråga dennabegränsad uppdelning tillsynsansvaret. Iför omavmeren
horisontellaför dennajag anföra följande. ställetordning vill I

där åtgärdutgår från platsenuppdelning tillsynsansvaret ensomav
åtgärdervillförordar vertikal uppdelning. Detvidtas jag säga atten

granskas ochskall första handtillståndshavare vidtar isom en
Likaväl kommunentillståndsmyndighet.bedömas respektive somav

serveringsstället bör hansagerande påtillsynhar över restauratörens
utskickreklamblad elleroch eventuella utdelning avavannonser

avseende påkommunen meddirektreklam och dylikt granskas av
ankomma påbehov bör detalkoholdrycker. Vidmarknadsföringen av

vidta åtgärder.kommunen att
tillsynen i detskulle effektiviserahär skisseradeDet attsystemet

snabbare.förfarande skulle kommareaktion på felaktigtetten
marknadsföringsinsatsereffektivare eftersomskulle också bliTillsynen

innefattar åtgärdersedvanlig reklam ocksåförutominte sällan --
regler i alkohollagen,ifrågasättas med hänsyn till andrakan t.ex.som

animeringsförbudet.eller Ettprissättningen på annatrestaurang
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exempel överträdelser gåvoförbudet, vilket inträffat iär ettav par
uppmärksammade fall. Alla delar marknadsföringsinsats skulleav en
således kunna bedömas i sammanhang. För tillstándshavamas delett
torde situationen också underlättas i det de kan föra dialog medatt en

myndighet avseende alla delar tilltänkt insats. skisseradeDeten av
skulle slutligen,tillsynssystemet i högre grad det föreliggandeän än

alkoholpolitiskaförslaget, understryka de motiven bakom alkohol-
reklarnreglema.
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Bilaga 1

MinKommittédirektiv ‘-H-U

mm

Översyn bestämmelserna omav

alkoholdryckermarknadsföring Dirav
1996:33

den april 1996.regeringssammanträde 18Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

bestämmelsernaförtillkallassärskild utredare översynEn göraatt en av
skall nuvarandeUtredarenalkoholdrycker.marknadsföring överseavom

alkohol-förändringar skettbl.a. utifrån demarknadsföringsregler som
Europeiska unionenanslutning tillmed Sverigesområde i ochpolitikens
bedöms nödvändigaförfattningsregleringarförslag till deoch utforma som

utredningsuppdraget.bakgrundmot av
slutfört utgången 1997.skall förearbeteUtredarens av marsvara

Bakgrund

1900-talet har varithelaalkoholpolitik underGrundläggande för svensk
konkurrensmarknadskraftema, dvs.förbegränsasträvan utrymmetatten

marknadsföringAktivalkoholhanteringen.vinstintresse inomoch privat
därför gällerkonsumtion. detförsäljning leder till ökad Näraktivoch en

marknadsmekanis-folkhälsosynpunkt inte börfrånbl.a.sektor växa ärsom
inslag.särskilt lämpligavinstintresse intekonkurrens ochmer som

kraft januari 1995 prop.l994/95:89,trädde i denAlkohollagen 1994:1738 1
till-tidigare import-,rskr. 1994/952106. Debet. 1994/95:SoU9, export-,

alko-därigenompartihandelsmonopolen harverknings- och ettersatts av
Alkoholinspek-myndighetmotiverat tillståndssystem. Enholpolitiskt ny

tillsyn alkohol-tillståndsgivning, kontroll ochförtionen har inrättats—
området.

kommersialisering alko-därmed ökadavmonopoliseringen ochTrots av
marknadskraftemas spelrumprincipen begränsaholhanteringen har attom

betydelse det gällerfått ökadgiltighet. harfortsatt Den närensnarare
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marknadsföringenregler förutformaeffektivtbehovet sätt avatt ettav
partihandels-ochtillverknings-200finnsalkoholdrycker. Det numera ca

användermarknadsandelarkonkurrensenalkoholområdet.företag l om
krediterlångapristävlingar,partihandlaretillverkare elleribland samt

olika slagfinansiellt stödochmarknadsföringsbidragkvantitetsrabatter, av
sig köpaensamrättsavtal förbindertill attt.ex.restauranger genomsom
Bryggareföre-Svenskafrån enda leverantör.alkoholdryckereller andra en

ideförsökt motverkaantal århar under värstaningen avartemaett
etiskts.k.forsäljningsmetoderbryggeriemas ettrestaurangermot genom

betydelse.alkoholpolitiskochnäringspolitiskhaft båderåd. harDetta
grund dethar dockgranskningsverksamhetRådet och dess avnumera

Bryggareföreningensutanför Svenskastårpartihandlareantaletstora som
kraftigt deökatstarkölsförsäljningenSamtidigt harmedlemskår avvecklats.

står förstarkölet i dagdär överåren, framför allt restauranger,senaste
också alltmerStarkölet haralkoholförsäljningen.den totala70 procent av

starköletstarkaredetintroduktionenungdomsdryck.utprägladblivit aven
och utgjordeförsäljningsframgångblivitharvolymprocentöver 5,6 en

starkölsförsäljning.Systembolagets15,31995 procent av
till denförslagetbehandlingenvidbetonadeSocialutskottet nyaav

sked-alkoholdrycker inteintroduktionenviktenalkohollagen att av nyaav
försäljningalkohollagenbestämmelsen ide i strid med att avom

månmöjligasteskador isådantskulle skötasalkoholdrycker sätt attett
följaangelägetmening detEnligt utskottetsförhindrades. att nogavar

in-tankemedalkoholreklamlagens.k.också dentillämpningen av
antalet aktörerökandeoch detstarköletstarkaretroduktionen detav

öletdet starkaredet angelägetmenademarknaden. Utskottet attatt nyavar
forsäljningsargumentfrämstaalkoholstyrkanmarknadsfördes medinte som

ungdom.berusningsdryck forblevundvek detoch attatt enman
huvudbetänkandeÄven i sittkommissionenAlkoholpolitiska anser

det1994:24framtiden SOU ärstrategi föralkoholpolitik attSvensk en—
försälj-bryggeriersutländskasvenskakontrollen såvälviktigt att somav

starköls-ökningdendämpaför därigenomfortsätterningsmetoder att av
släppsbryggerierutländskamedi ochförväntaskonsumtionen attsom

svenska marknaden.på den
såvälgällervadmarknadsbearbetningförsäljningsmetoder ochOsunda
före-dehar, enligtstarköl ochspritdrycker och vin rapporter somsom

aktiviteter förantalökattid. Ettmassmedia, ökat på attkommit i senare
detAlkoholpolitisktmärkas. ärhar kunnatkonsumenterolika påverkasätt

möjlig-ocheffektiva instrumentfinnsframdelesdärför viktigt det ävenatt
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heter till granskning tillverkarnas och partihandlamas affars- och mark-av
nadsföringsmetoder varandra, restaurangbranschen och konsu-gentemot

möjlighet till kraftfulla åtgärder vidmenterna samt övertramp.

Gällande lagstiftning

Sverige råder förbud kommersiellI alkoholdryckerannonsering imot av
Radio och enligt lagenTV 1978:763 med vissa bestämmelser mark-om
nadsföring alkoholdrycker. förbjuder ocksåLagen kommersiellaav annon-

för spritdrycker, vin eller starköl i periodiska skrifter. Förbudet gällerser
dock inte sådan facktidsskrift vänder sig huvudsakligen till närings-som

i derasidkare egenskap tillverkare eller distributör sådana drycker.av av
Förbudet gäller inte heller i fråga skrift tillhandahålls endastom som
försäljningsställe för sådan dryck dvs. i huvudsak och irestauranger
Systembolagets butiker. En förutsättning dock denna reklam ochär att

tillåten alkoholdryckerreklam för skall särskilt måttfull. Kon-annan vara
sumentverket har utarbetat riktlinjer till ledning för marknadsföring av
spritdrycker, vin och starköl KOVFS Enligt1979:5. dessa riktlinjer får

marknadsföringvid inte direktreklam och utomhusreklam användas. Enligt
riktlinjerna får inte heller reklamfilm, högtalarreklam, stillbildsreklam på
biografer användas. klassFör gäller reklam får förekommaattm.m.

i dagspress dock med beaktande reglerna särskild mått-även m.m. av om
fullhet. Vad detta innebär finns utförligt specificerat i Konsumentverkets
författningssamling KOVFS 1979:6.

Lättöl, inte alkoholdryck i lagstiftningens mening, fårärsom en
marknadstöras helt fritt under förutsättning det klart och tydligt framgåratt

marknadsföringen lättöl. Denna reklam förhållandevisatt äravser om-
fattande. förekommer iDen alla medier vänder sig tilloch ofia ungdom.

bakgrund bl.a.Mot varumärkenas betydelse och framträdande plats vidav
annonsering förpackningamas likhet kansamt ävenattantaman
starkölsförsäljningen påverkas låttölsreklamen. Alkoholpolitiska kom-av
missionen föreslog därför i sitt huvudbetänkande lagen med vissaatt
bestämmelser marknadsföring alkoholdrycker skulle ändras så attom av
förväxling mellan lättöl och ellerstarköl öl klass inte blir möjlig.

alkohollagen finns dessutomI bestämmelser förbud för vissa mark-om
nadstöringsåtgärder, bort eller bjuda på alkoholdrycker fört.ex attsom ge
reklamändamål eller serveringsställe förmå någon konsumeraatt ett att
alkohol.
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alkoholreklam-nuvarandehurriktats kritikhåll har detFrån flera mot
tillämpandepassivitetdenhandlar främstKritikentillämpas.regler om

lagstiftningsig dengäller användadetvisarmyndigheter när att somav
området.finns

Uppdraget

skadeverkningar måstealkoholenskunna begränsaeffektivtFör att sam-
kommer-omfattande kontrollfortsättningsvis ha över atthället även en
spelrum.frittalkoholhandelsområdet intevinstintressensiella ges

fortfarandealkoholpolitiska hänsyn måstemotiverade väg-Socialt vara
alkoholdrycker.försäljningmarknadsföring ochvidledande av

många privata företaguppträderavmonopoliseringenmedochI numera
haralkoholdrycker. Förutsättningarnapartihandlare förochimportörersom
haralkoholmarknaden. Konkurrensensvenskaförändrats dendärigenom

finns därförområdet.marknadsföringen Detpåverkarocksåvilketökat
grundmarknadsföringsregler. Pågällandeskäl förstarka överatt avsenu

alkoholområdetmyndighetcentraltillkomsten nyav en -
finns utifrån dess uppgifterskäldetAlkoholinspektjonen övervägaatt-

tillsynenansvarsfördelningen det gäller överförändringar näreventuella av
marknadsföringsreglema.

bestämmelser-skallutgångspunkt för övervägaattEn översynen omvara
alkohollagen.borde föras ialkoholdryckermarknadsföring avna om

gällervadalkoholpolitiska regelsystemetsamlas detDärmed
lag.alkoholdrycker i och Enförsäljningochmarknadsföring sammaenav

dåmarknadsföringsregler kangällandeföljerintetillståndshavare som
också riskera sittmarknadsföringslagen 1995:450enligtåtgärderförutom

Alkoholinspek-ocksåböralkohollagen. Dettillstånd enligt övervägas om
omfattautvidgas tillalkoholområdet börtillsynsroll äventionens att

alkoholdrycker.marknadsföringenvad gäller tillsynenuppgiftervissa avav
särskild utredare förbakgrund tillkallas över-göradenna attMot enen

alkoholdrycker. Utredarenmarknadsföringbestämmelserna avomavsyn
förändringarutifrån demarknadsföringsreglernuvarandebl.a.skall överse

partiellai och med denområdealkoholpolitikensinomskett avmono-som
Utredarenalkohollag.EU-anpassadinförandetochpoliseringen nyav en

gällerdetutvecklingenanalyseraochbeskriva närockså kartlägga,bör
underlag lämnautifrån dettaochalkoholdryckermarknadsföringen av
alkoholpolitisktnödvändigaåtgärder kantill deförslag etturansessom



SOU 1998:8 Bilaga 1 305

5

perspektiv. sådan åtgärd kan exempelvis omdefiniera alkohol-En attvara
Utredaren bör marknadsstömings-drycksdefinitionen. även överväga om

avgift enligt marknadsföringslagen generellt skall kunna utdömas22 §
överträdelser alkoholreklamreglema. Härvid bör beaktasföräven attav

regeringen i proposition 1995/961160 med förslag till radio- och TV-lag
marknadsstömingsavgiñ skall kunna vidhar föreslagit överträ-tas utatt

delser alkoholreklamreglema i radio och detta sammanhang kanTV. lav
också direktiv 89/552/EEG, den oktoberEG:s 3 1989nämnas av om sam-

i ochordning vissa bestämmelser fastställts medlemsstaternas lagarsomav
utförandet televisionandra författningar sändningsverksamhet förom av

TV-direktivet. Direktivet, med vissaEGT 298, 17.10.89, s.3L somnr
alkoholreklam, föremål förbegränsningar tillåter är översyn.

med Systembolaget står inskrivet bolaget skallavtal ABl attstatens
samhälleliga, medicinskasin verksamhet så sociala och skade-utöva att

alkoholkonsumtion möjligaste mån förebyggs.verkningar i avtaletlav
produkturval. skall klargöra inne-finns regler för bolagets Utredarenäven

gäller möjligheterbörden dessa regler det Systembolagetsnär att av-av
produkter med hänvisning till bl.a. produktens förpackning, marknads-visa

produktinfonnation.föring och
skall lägga fram de förslag till författningsregle-särskilda utredarenDen

föranleds Utredaren skall vid utfonnningenringar översynen. avsom av
eventuellabeakta de krav på anpassning Sveriges med-sina förslag som

lemskap i Europeiska Unionen medför.den
beakta i de generella direktivenskall i sitt arbete vadUtredaren sägssom

särskilda utredare offentliga åtagandentill kommittéer och prövaattom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.redovisadir. och1994:23 att

1994:124.

Redovisning uppdragetav

slutföras före utgången 1997.Uppdraget skall av mars

Socialdepartementet
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Bilaga 2

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-804

Riktlinjer för marknadsföring spritdrycker, KOVFSav
vin och starköl 1979: 5

Utkom fråntrycket
Konsumentverket utfärdar enligt sin instruktion de" 3 1979mall976:429 följande rikt-
linjer.

Omfattning

Riktlinjerna gäller tillämpning lagen 1978: 763 vissamed bestäm-av
melser marknadsföring alkoholdrycker och omfattar näringsid-om av
kares marknadsföring spritdryck. vin eller starköl till konsu-av

Lagtexten bifogas bilagamenter. som

Riktlinjerna omfattar inte reklam endast säljställessom anger namn.
adress eller öppettider eller, nämna varumärke, vilketutan att anger
slag alkoholdryck saluhålls "vinrättigheter".t.ex. Riktlin-av som
jerna omfattar inte heller sådanmarknadsföring restaurangtjänsterav

endast i obetydlig omfattning innehåller uppgiftsom alkoholdryckom
ej varumärke. Jämför punkt 5.4 e

2. Definitioner

Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin. starköl och öl klass ll.
Med starköl förstås maltdryck innehåller 2.8 viktpro-änen som mer

alkohol.cent

FörAnm. marknadsföring öl klass finns särskilda riktlinjer.av
KOVFS 1979:6.

3. Grundregel

Enligt 2 § ovannämnda lag skall särskild måttfullhet iakttas vid mark-
nadsföring alkoholdryck. Marknadsföringsåtgärd får företasav som

påträngandeär eller uppsökande eller till bruksom uppmanar av
Övertalandealkohol. eller särskilt aktiv marknadsföring får således

inte förekomma. Särskild måttfullhet skall iakttagen regler-näranses
i dessariktlinjer följs.na

Kravet på särskild måttfullhet gäller all marknadsföring: val av
reklammedel reklambärare, reklamens innehåll utformningoch samt
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säljfrämjande åtgärder. KravetmarknadsföringsmetoderKOVFS 1979: 5 särskilda
pris utformning bild ochpresentationblagäller således samt avav

förpackning.påtext

Reklammedel

förbudAnnonser-
marknadsföring alko-bestämmelservissaEnligt § lagen med2 avom

intestarkölspritdryck, vin ochmarknadsföringvidfårholdrycker av
jämförbarskriftperiodisk ellerikommersiellanvändas annanannons

skrift.

facktidskrifti sådaninteBestämmelsen somAnm. annonsavser
egenskapi derasnäringsidkaretillhuvudsakligensigvänder av

starköl.vin ellerspritdrycker.distributörerellertillverkare av

Övriga4.2 reklambärare
Vid marknadsföring får inte användas:

direktreklam brevlådereklam eller reklambäraret.a annan somex.
bygger direktpå hänvändelse till konsument

specificerateller vidEfter uttrycklig begäran från konsumentAnm.
reklambärare användas,anbud på festmåltid får dock sådan

innehåll utformningförutsättning till ochunder reklamen äratt
särskilt måttfull. Se 3., 5.2 och 5.45.1, e

i ellervid allmän plats,exempelvis reklam på ellerb utomhusreklam,
idrotts-liknande, vid allmäntrafikmedel, i vänthall ellerpå allmänt

reklam vidinbegripetplats och allmän sportevene-arena,annan
för allmänhetenär öppetmang som

lik-starköl ochspritdryck, vin ellerPå distributionsfordon förAnm.
får dock finnas firma- ellernande transportmedel varunamn.

måttfulltsärskiltPresentationen skall ske på sätt.ett

biografer ochstillbildsreklam påreklamfilm, högtalarreklam, teat-c
liknande former.reklam ivideogram ellerrar,

4.3 Vissa lokaler
vårdinrättning,ellerfår inte förekomma inom sjukhusReklam annan

irestaurangskola ellerinom utbildningsanstalt med undantag av
ungdom under 20 år.lokal huvudsakligen för eller besöktavsedd av

innehåll utformningMarknadsföringens och

Reklambild
5. I

återgiv-särskilt måttfullomfattaFramställning i bild får inte änannat
burkarflaskor ellerenstakaning däri ingåenderåvara,ellerav varan

kännetecken.jämförligtvarumärke eller därmedsamt
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Bilden skall i övriga delar får inte KOVFSneutral, dvs. den innehålla 1979: 5vara
föreställande element, dekor eller kan associationer iannat som ge
något konkret avseende.

5.1.2
Påflaska eller burk får dock, förutom varumärke eller därmedjämför-
ligt kännetecken, förekomma bild innehåll, bildensmed annat om
utformning särskilt måttfull.är

5.2 Reklamtext
Framställning i får inte omfatta sakliga uppgiftertext änannat om:
a eller bl. årgång, ingående råvarorart och framställ-varans typ a.

ningsmetod egenskapersåsom smakoch alkoholhaltsamt varans
b råvarors tillverkare och/eller odlare, tillverkningsort,ursprung,

tillverkningsdistrikt och tillverkningsland
c användningssätt och användningsområde, råd ochvarans ex.

anvisningar användning tilldryck olika slagom varans som av
måltider och för tillredning dryckerrecept maträtter,av m. m.
flaskansd eller burkens utseende och egenskaper

prise varans
f säljställe

Som saklig uppgift inte personligt uttalande intygsreklam elleranses
påtagligt värdeomdöme.

Åtgärder5.3 på säljställe
lokall där spritdrycker, vin eller fårstarköl säljas systembutik,t. ex.

eller säljställe på terminal för internationell trafik iellerrestaurang
direkt anslutning till lokalsådan skyltfönster får reklam finnas,t. ex.
under förutsättning den inte strider reglerna i dessariktlinjer.att mot

l eller i direkt anslutning till eller lokal sprit-därrestaurang annan
drycker, vin eller starköl får dock inte förekomma märkesserveras
varureklam dominerande inslag i miljön, iögonfal-utgör ettsom ex.
lande affisch eller omfattande varuexponering.

l lagenAnm. 1977: 293 handel med drycker ytterligare reglerom ges
för detaljhandel servering.och

5.4 Särskilda marknadsfdringsmetoder åtgärdersiiljfriimjande
Marknadsföring får inte ske med hjälp av:

utdelninga eller avsmakningav varuprov
b utdelning glas, bricka, korkskniv eller droppkorkpresent,av ex.

pristävlingc
d rabattmärkeserbjudande eller därmed jämförligt erbjudande

kombinationserbjudande,e dvs. erbjudande vid köpatt av en vara
förvärva även en annan vara.
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förekom-alkoholdryckkombinationserbjudande med1979:5KOVFS färDockAnm.
alternativalkoholfrittmåltid ochdeldrycken utgör avomma,

avsnittJämför l.erbjuds.samtidigt

riktlinjernaiakttagande av

näringsidkareåvilarföljsreglerriktlinjemasför somAnsvaret att
anställdstarköl,vin ellerspritdryck.förmarknadsföringsåtgärdvidtar

näringsidkares vägnarhandlar på samtnäringsidkare,hos somannan
handlingen.bidragit tillväsentligtövrigtioch somvar en

juli l979.i kraft den lträderriktlinjerDessa

januariträffats den 29överenskommelsedenRiktlinjerna ersätter som
Föreningen Ut-KO ochkonsumentombudsmannenmellan1976

branschreglerSverigeiombudspritproducentersvin- ochländska om
starköl.spritdryckervin ochmarknadsföring samtför av

HEURGRENSVEN
JohansonKrister
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författningssamlingKonsumentverkets

ISSN 0347-8041

Riktlinjer för marknadsföring öl klass II KOVFSav

llh9k:l;fr6anutfärdar enligt sin instruktion följande rikt-Konsumentverket 1976: 429 "yoke3°- 31maj I979den

Omfattning

Riktlinjerna marknadsföring tillomfattar näringsidkares öl klassav
avsnitt intagits regelkonsumenter. har dessutomUnder 4 en om

marknadsföring lättöl.av

Definitioner2.

överstigerMed klass förstås maltdryck, alkoholhalt 1.8öl en vars
inte 2,8 viktprocent.men

1,8Med lättöl förstås lagrad maltdryck med alkoholhalt högsten aven
viktprocent.

vin, ochMed alkoholdrycker förstås spritdrycker, starkölAnm.
klass marknadsföring spritdrycker, vin och starkölII. För av
finns särskilda riktlinjer KOVFS 1979:5.

Marknadsföring öl klass till konsumenterav
Grundregel
Enligt marknadsfö-2 § lagen 1978: 763 vissa bestämmelsermed om
ring måttfullhet iakttas vidalkoholdrycker skall särskild marknads-av
föring Marknadsföringsåtgârd får företasalkoholdryck. ärav som

tillpåträngande eller uppsökande eller bruk alko-uppmanar avsom
Övertalande särskilt aktivhol. Lagtexten bifogas bilaga ellerlsom

marknadsföring måttfullhet skallfår såledesinte förekomma. Särskild
iakttagen följs.reglerna i dessariktlinjernäranses

marknadsföring: valKravet på särskild måttfullhet gäller all av
utformningreklammedel innehåll ochreklambärare, reklamens samt

särskilda marknadsföringsmetoder säljfrämjande åtgärder. Kravet
gäller utformning bild ochsåledesbla presentation pris samt avav

förpackning.påtext
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KOVFS 1979: 6 3.2 Reklammedel
3.2. -förbudAnnonser

får inte förekomma:Annons
i veckotidning eller främst tilla publikation riktar sigannan som
ungdom 20 årunder

b idrottssidapå i dagspresseller i idrotts- sporttidning.och

3.2.2 -formar ochfrekvensAnnonser
i periodiskAnnons skrift eller jämförbar skrift ölmärkeför ettannan

klass får i och skriften inte överstigaett ytasammanummer av en
sammanlagtav

l/2 sida dvs spaltmillimeter normalt2 100 i dagspressmax ca av-
morgontidningsformat eller

hel sida spaltmillimeter idvs 2 100 dagspressen max ca av nor--
malt kvällstidningsformat eller

hel sida i populärpress andra publikationer.ochen-

Om flera ölmärken förangivna begränsningargällersamannonseras
den annonsytan.gemensamma

Vid bedömning särskild måttfullhet iakttagits skall hänsyn tasav om
annonsformatetinte bara till till annonsinföranden.antaletävenutan

ReglernaAnm. inte i facktidskrift sigsådan vänderavser annons som
huvudsakligen till näringsidkare i tillverkarederasegenskapav
eller distributörer klass ll.av

Övriga3.2.3 reklambärare
Vid marknadsföring får inte användas:

direktreklama brevlädereklam eller reklambäraretex annan som
bygger direktpå hänvändelse till konsument

Sedvanlig brevlådereklamAnm. från fler-detaljhandel omfattande ett
olikatal får dock innehålla uppgift öl klass ll, undervaror om

förutsättning reklamen till innehåll och utformning är sär-att
skilt måttfull. Se punkterna 3.l och 3.3

b utomhusreklam, exempelvis reklam på eller vid allmän plats, i eller
på allmänt trafikmedel, i vänthall eller liknande. vid idrotts-allmän
plats och allmän inbegripet reklam vid sportevene-annan arena,

för allmänhetenär öppetmang som
direktlAnm anslutning till säljställe får dock anbringas utomhus-

reklam under förutsättning reklamen till innehåll ochatt ut-
formning särskilt måttfull.är Se punkterna 3.l och 3.3

2. PådistributionsfordonAnm för öl klass eller liknande transport-
medel får dock ñnnas firma, varumärke eller där-varunamn,
medjämförbart kännetecken avbild ning förpackning.samt av
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reklamfilm. högtalarreklam. stillbildsreklam biograferpå ochc KOVFSteat- 1979: 6
eller former.videogram reklam i liknanderar,

lokaler3.2.4 Vissa
Reklam får inte förekomma inom eller vårdinrättning.sjukhus annan
inom utbildningsanstalt föreller i lokal huvudsakligen avsedd eller
besökt ungdom under 20 år.av

3.3 innehållMarknadsföringens och utformning
3.3./ och bild reklamText i
Framställning bild skalli och saklig. Tyngdpunkten i fram-text vara
ställningen skall ligga på själva Som saklig uppgift intevaran. anses
personligt intygsreklam eller påtagligt värdeomdöme.uttalande
Framställningen får inte sådan, tillgöras den kan vädjaatt antas
ungdom.

Framställning i bild får inte omfatta flaskorenstaka elleränannat
burkar varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. Bildsamt av
människa eller eller naturmiljö får inte användas.spon-av

Det skall tydligt framgå reklamen öl klass ll. så den inteatt attavser
felaktigt kan uppfattas reklam för starköl klass lll.som

Åtgärder på3.3.2 säljställe
lokal fårl där öl klass säljas butik. eller säljställe påt restaurangex

terminal för internationell trafik eller i direkt anslutning till sådan
lokal skyltfönster får reklam finnas, förutsättningunder dentex att
inte strider reglerna i riktlinjer.dessamot

l lagen I977: 293 ytterligarehandel meddrycker reglerAnm. om ges
för servering.detaljhandel och .

3.3.3 Särskilda åtgärdermarknadsföringsmøtøder siiljfrdmjande
Marknadsföring får inte ske med hjälp av:

utdelning eller avsmakninga av varuprov
b utdelning liknandeglas. bricka ellerpresent, texav vara vars

värde inte helt obetydligtär
pristävlingc

d rabattmärkeserbjudande eller jämförligtdärmed erbjudande.

Marknadsföring lättöl till konsumenterav

Det skall klart och tydligt framgå marknadsföringen lättöl. såatt avser
den inte felaktigt kan uppfattas marknadsföring klassölatt som av

eller starköl klass lll.
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KOVFS 1979: 6 riktlinjernaIakttagande5. av

regler följs åvilar näringsidkare.för riktlinjernasAnsvaret att som
för klass eller lättöl. anställd hosvidtar marknadsföringsåtgärd

näringsidkaresnäringsidkare handlar påoch vägnar samtsomannan
väsentligt bidragit till handlingen.och i övrigtvar en som

Dessariktlinjer träderi kraft den ljuli 1979.Dock träder grundregeln i
punkt 3.1 vad gäller förpackningar kraft först den l januari 1980.

HEURGRENSVEN
Krister Johanson
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Tillkännagivande 1994:2049 avtal mellanav
AktiebolagSystembolaget och staten

AktiebolagSystembolaget ochAvtal mellan staten

bestämmelserInledande

Aktiebolagavtal gäller mellan Systembolaget nedanDetta -
bolaget ochkallat staten.-

från och med den januari 1995 då gällande avtalAvtalet gäller 1 nu
bolaget och upphör gälla.mellan staten att

kap. alkohollagen föreskrivnaBolaget skall det i 5 1 §2. vara
detaljhandelsbolaget.

sociala ochsin verksamhet så samhälleliga,Bolaget skall utöva att
möjligaste månskadeverkningar alkoholkonsumtion imedicinska av

förebyggs.
verksamhet sådan harBolaget får inte bedriva änannan som

alkohollagen.samband med bolagets rättigheter enligtomedelbart
favoriseringprodukturval skall sådant ingenBolagets4. attvara

får grundas påprodukter. Urvalet endastsker inhemska enav
för skadeverkningarproduktens kvalitet, särskilda riskerbedömning av

efterfrågan andra affärsmässigaprodukten, kundernas och samtav
etiska hänsyn.

avvisats från ellerprodukt vilkenPå begäran leverantör avav
skriftligen redogöra för desortiment skall bolagetavförts bolagetsur

skall upplysasställningstagande.föranlett dess Leverantörenskäl som
Alkoholsortimentsnämnden.sin få beslutet överprövaträtt att avom

finnsavtal det sortimentMed sortiment i detta upptagetsomavses
ordinarie prislista.i bolagets

produktinformationför marknadsföring ochBolagets åtgärder
ursprungsland.produkternasoch oberoendeskall opartiska avvara

förbegränsningari lag angivnaskall, med beaktandeBolaget av
produkter blirföralkoholdrycker, verkamarknadsföring att nyaav

kända för kunderna.
kriterier,efter objektivahandelsmarginal skallBolagets sättas

importerade produkter.ochgäller lika för inhemskasom
bostadsrättsförening ellerifår medlemBolaget varavara

erhålla lokalerfastighetsbolag föri fastighet ellerdelägare att som
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övrigt får regeringensbehövs för verksamheten. I bolaget inte utan
delaktighet i företagmedgivande förvärva aktier eller ellerannatannan

näringsverksamhet.i annan
fastighetDelägarskap i bostadsrättsförening, bolag eller får

omedelbart eller årligen med den finnesavskrivas procentsats, som
skälig.

med fem anskaffnings-Byggnader får årligen avskrivas procent av
värdet.

fonder får fonderai lag föreskrivna avsättningar till bolagetUtöver
medgivna delägarskapförsäljning fastigheter ellervid ovanav

högstvinster. får varje år vinstmedeluppkomna Därutöver avsättasav
dispositionsfond, tills denna uppgår till 250 mkr.mkr till25 en

Årets efter beslutade avsättningar, före påföljandevinst skall,
in till Riksskatteverket.juni månads utgång betalas

Detaljhandel

bedriva detaljhandel på förutsättsåligger bolagetDet sättatt som
bedrivas rationellt och kundernaalkohollagen. Verksamheten skalli

bolaget fårservice. Vid prissättningen skall beaktasgod attges
får skälig avkastning påsina kostnader ochtäckning för att staten
undvikas.Onödig fördyring skallkapitalet. varornaav

drift.Verksamheten skall iutövas egen
förläggningmålsättning för bolaget vidövergripande10. En av

skall i princip varje kommunförsäljningsställen göratt somvara
försäljningsställe systembutik.framställning det skall få ettom

fattasned systembutik skalletablera eller läggaBeslut att en avom
samlad bedömningskall grundas påbolagets styrelse. Beslutet en

servicemässiga och alkoholpolitiskautifrån företagsekonorniska,
överväganden.

systembutiker skall ske på sådantFörläggningen11. sättett attav
möjligaste mån undviks.sociala olägenheter i

flyttning systembutikbeslut fattas etablering eller12. Innan avom
kommunfullmäktige och polismyn-inhämta yttrande frånskall bolaget

systembutik skallfattas nedläggningdigheten. beslutInnan avom
från kommunfullmäktige.inhämta yttrandebolaget

i systembutikernatider för öppethållandeBolaget beslutar13. om
har beslutats riksdagen.enligt de riktlinjer som av

redovisa vilka beslutskall årligen till regeringen14. Bolaget om
undersystembutik har fattatseller nedläggningetablering somav

etablering-uppgift vilkaföregående kalenderår och lämnanärmast om
skallgenomförts under året. Dessutomnedläggningar hareller somar
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redovisas de framställningar etablering systembutik ännuom av som
inte har lett till åtgärd.

På begäran15. köpare i där systembutik saknas skall bolagetortav
ombesörja försäljning kan ske försändning på rekvisition.att genom

sådan försändningFör får bolaget inrätta särskilt utlämningsställe.
Saknas förutsättningar för inrätta särskilt utlämningsställe skallatt

sändas med eller allmänt kommunikationsmedel till lämpligpostvaran
hållplats eller station. Försändningskostnad skall betalas bolaget.av

Partihandel

16. Får bolaget tillstånd Alkoholinspektionen bedriva sådanattav
partihandel i 5 kap. § tredjel stycket alkohollagen, ärsom avses
bolaget skyldigt till partihandeln får bära sina kost-att attse egna
nader.

Bolagets handelsvillkor skall opartiska och stå i överensstäm-vara
melse med de villkor i övrigt tillämpas inom branschen.som

Bolaget skall visa återhållsamhet i marknadsföringen sinstor av
partihandel.

Avslutande bestämmelser

17. Bolaget skall dröjsmål verkställa beslut Alkoholsorti-utan av
mentsnärrmden.

Vid prövning ärende hos nämnden skall bolaget tillhandahållaav
nämnden det material och de upplysningar begärs.som

18. Detta avtal i tvâ exemplar vilkaupprättats parternasom av-
tagit sitt gäller tills vidare.var -
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Europadeklarationen
alkoholom

målEtiska principer och

främja den europeiska handlingsplanenör gällandeF att alkohol, uppma-
Pariskonferensen alla medlemsstater ha bred och samordnadattnar en

alkoholpolitik genomföra handlinsprogramsamt att inom försom ramen-
lands särskilda kulturella,varje sociala, juridiska och ekonomiska förhållan-

uttryck för följandeden etiska mål.principer och Detta dokument med-ger—
för juridiska rättigheter.inte

SAMHÄLLET PÅHEMMET,| I OCH
ARBETET har alla människor rätt
till tillvaro skyddad frånären som

våldolyckor, och andra följ-negativa
der alkoholkonsumtion.av

MÄNNISKORALLA har från ål-tidig
der till välgrundad, opartiskrätt in-
formation och utbildning alko-om
holkonsumtionens konsekvenser
för hälsan, familjen och samhället.

ALLA BARN OCH UNGDOMAR har
i miljörätt växa äratt upp en som

frånskyddad alkoholkonsumtio-
följder,ochnegativa i möj-nens som

månligaste fredad marknads-är mot
föring alkoholhaltiga drycker.av

MÄNNISKORALLA med riskabla
eller skadliga alkoholvanor och de-

familjemedlemmar har tillrättras
tillgängliglätt behandling vård.och

MÄNNISKORALLA inte villsom
dricka alkohol, eller kaninte det

hälso- eller andra skäl, harp.g.a.
fredas påtryckningarrätt att mot att

dricka stödjas alkohol-i sittsamt att
fria levnadssätt.
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för arbetetstrategierTio

från finnsframgångsrika exempel olika länder visar detorskning och att
hämtaekonomiska inom denhälsomässiga och vinsterbetydande att

åtgärder beträffande alko-förföljande strategiertioeuropeiska regionen, om
konferensenhandling de vidgenomförs. Syftet ihol är omsätta antagnaatt

medlemstats särskildamålen, beaktande varjeoch medetiska principerna av
förhållanden.ekonomiskajuridiska ochsociala,kulturella,

strategierna ärtio att:De

skadliga alkoholvanor och deraselleralkohol-människor1 Upplysa om
tillgångfamiljemedlemmar har till ef-för häl-konsekvenserkonsumtionens

och rehabiliteringfektiv behandlingsamhälletochfamiljen samt omsan,
utbildad personal.åtgärder kan vidtaseffektivade avsom

ska-ellerförhindra minimeraför att
Öka7 medvetenheten etiskt ochingå bredaarbete bör omdettador. I ut-

hos alla arbetarjuridiskttidig ansvar sombildningsinsatser istartarsom
marknadsföring ochmed servering avålder.

drycker. Garanteraalkoholhaltiga
produktsäkerhet, till lämp-såväl offentligaför samt att2 Verka att sesom

åtgärder olovlig till-vidtasligaarbets-miljöer och motoffentligaicke
och försäljning.verkningvåldfrån ocholyckor,skyddasplatser

alkohol-följderandra negativa av
förmåga han-8 Stärka samhällets attkonsumtion.

alkoholfrågan utbildaatttera genom
områden så-olikayrkeskunniga inomupprätthålla lagaroch3 Stifta som

sjukvård,hälso- och socialtjänst,alkoholkonsum-motverkareffektivt som
rättsväsende,utbildning och samtmed bilkörning.sambandition

utveckling och ledar-stödja gynnsam
lokalsamhällen.skap kommuner och4 god hälsaFrämja iatt reg-genomen

exempel-tillgången till alkohollera
9 Stödja frivilliga ochorganisationerpåverkaungdomar, ochför pris-vis
självhjälpsrörelser främjar häl-beskattning. som ensättningen t.ex.genom

livsstil, synnerheti organisa-sosam
mål förebygga och5 strikt kontroll di- tioner ärGenomföra attvarsav

alkoholrelaterade skador.minskaalkoholreklam,och indirektrekt samt
formerförsäkra ingasig att avom

10 enlighet med Europadeklaration-ltill ungdomarriktas direktreklam - alkohol, utveckla medalkoholförknippar om programreklam ent.ex. som
medlemsstaterna.bred förankring iexisterande begräns-med idrott. De
målFastställa tydliga och resultat-finnsförbudeller i vissaningar som

mått, utvecklingen och försäkraföljarespekteras.medlemsländer bör
regelbundetsig attom programmen

och uppdateras.utvärderas6 människor med riskablaSe till att
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Alkoholreklamutredningen
Marknadsföringen alkoholdryckerav
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

O Undersökningen i korthet

Bakgrund och syftel

2 Undersökningens genomförande

3 Undersökningens resultat
3.1 Innehavare ti1lverknings-/partihandelstillsténdav
3.2 Innehavare serveringstillståndav

3.2.1 Mottagna marknadsföringsâtgärder
3.2.2 marknadsföringsåtgärderEgna
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MARKNADSFÖRINGEN ALKOHOLDRYCKERAV

Undersökningen i korthetO.

Alkoholreklamutredningen genomförthar uppdragSifo enav
analysera hur alkoholdryckersyfte beskriva ochundersökning i att

Sverige idag.marknadsförs i
undersökningen har varit dels innehavareförMålgrupper av

alkoholdrycker delspartihandelstillstånd förtillverknings- resp
serveringstillstånd.innehavare av

postala enkäter undergenomfördes i formDatainsamlingen av
maj-23 juni 1997.perioden 13

38%.målgrupp uppgick till 45 RentförSvarsfrekvensen respresp
ska kunnaför låg för resultatetSvarsfrekvensenstatistiskt är att

kunna peka påmålgrupp.representativt för Förbetraktas attrespsom
Under-entydighet ikrävs högtendenseri materialet svarsmönstret.en

försiktighet.användas medresultat måste såledessökningens stor
visarförekommerden marknadsföringKartläggningen attsomav

första hand riktar sinpartihandelstillståndshavarna iochtillverknings-
serveringstillstånd och System-marknadsföring till innehavarna av

sistnämnda gälleroch starkölsprit, vinoch främstbolaget avser
mark-ingenting volymenResultatetserveringstillstånden. säger om

visstillståndshavare aktörer. Enhur månganadsföring, bara ärsom
marknadsföringpå vilkenfårkänsla för volymen om man serman

de främstaserveringstillståndshavarna Här attmottar. mansersom
vinåtgärderna avseendestarköl, medanaktiviteterna gäller som-

partihandelstillståndtillverknings- ochmedinvolverar många aktörer
förekommande.betydligt mindreär-

främst vinriktas till SystembolagetmarknadsföringDen avsersom
och promotion.reklamsker vanligenoch genom

främstserveringstillstånd skerMarknadsföringen till innehavare av
kvantitets-till personal,skyltning, kläderplats dekor ochpå genom

och promotionreklampriserbjudandenochrabatter samt genom
ochvin reklamsprit ochreklamblad. Förmässinbjudningar, är

marknads-för starkölåtgärden medan detden vanligaste ärpromotion
ochpriserbjudandenstarkölgäller.plats För ärföring som

drycker.för övrigaförsäljning vanligarepersonlig än
anförsdirektivAlkoholreklamutredningensiVad attomsom

marknadsandelarpartihandlare i konkurrensenochtillverkare om
kvantitetsrabatter,krediter,pristävlingar, långaibland använder

följande:enligtkommenteraskanmarknadsföringsbidrag mm
marknadsföringsâtgärderde olikaUndersökningen visar typernaatt av
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förhållandevis förförekommer, med undantag kvanti-sparsamtmen
vanligare.tetsrabatter för starköl betydligt Undersökningenärsom ger

aktiviteter skulle ha ökatinte belägg för dessa ochnämnvärtatt
heller inte något på huruvida dessa åtgärderundersökningen ger svar

exempelvis ensamrättsavtal.kopplade tillär
fråganUndersökningen inget tydligt på marknads-svar omger

förändrats sedan EU-inträdet 1994. Ca tredjedelföringen en av
partihandelstillståndshavarna och 40%tillverknings- och ca av

marknadsföringenserveringstillståndshavama åtminstone iattanser
förändrats. Något förändrat i marknadsföringennågon mån mönster

dockutläsas undersökningen. En tendens marknads-kan inte är attur
ökat.föringsaktivitetema överlag

marknadsföringslagstift-Bland de synpunkter på den nuvarande
bl den för restriktiv, oklar ochningen förts fram ärnämns attasom

snedvriden konkurrens. Många tycker dockmöjligheter tilldenatt ger
bra.lagen äratt

syfteBakgrund och

uppgift genomföraAlkoholreklamutredning har till1996 års att en
marknadsföringen alkoholdrycker.bestämmelsernaöversyn avav om

utredningen bl. kartlägga, beskrivakommittédirektiven börEnligt a.
alkoholdrycker.marknadsföringenoch analysera utvecklingen avav

eventuella förändringar iskall hänsyn tillUtredningen även ta
alkoholdrycker EU-medlemskapet denmarknadsföringen 1somav

medfört.januari 1995 kan ha
Consultinghar Sifo Research ABbakgrundMot av ovan

undersökningAlkoholreklamutredningen genomfört iuppdrag enav
alkohol marknadsförs i Sverigesyfte beskriva och analysera huratt

idag.

Undersökningens genomförande2.

tillverk-varit dels innehavareMålgrupp för undersökningen har av
för alkoholdrycker dels innehavarenings- partihandelstillstånd avresp

genomförts postalaUndersökningen har medserveringstillstånd.
Sifos ingick:enkäter. I uppdrag

med uppdragsgivarenUtformning frågeformulär i samråd0 av
Tryck frågeformulär0 av
Utskicksarbete0
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Granskning och stansning frågeformulär0 av
Framtagande0 rapportav
Bortfallsredovisning0

Sifo har i detta uppdrag antagit onormalt bortfall kan före-att ett stort
komma. Sifo har i konsekvens härmed någon vissgaranterat
svarsfrekvens se offert 1997-03-16.

Frågornas utformning framgår frågeformulär i bilaga Amn.av
Bilagorna uteslutan här.är Frågorna fram i samråd mellantogs
uppdragsgivaren och Sifo.

Insamlingen genomfördes postala intervjuer från Sifossom
fáltavdelning i Sollentuna. Två påminnelser skickades till de urvalsper-

Med den andra följde frågefonnuläretsvarat.soner som nytt.
Datainsamlingen ägde under maj och juni månad 1997. Se nedanrum
tabell för detaljerad information.mer

Utskick enkät och brev 1997-05-13av

Utskick påminnelse 1997-05-21av

Utskick enkät och påminnelse 1997-05-29av

Insamlingens avslut 1997-06-23

Urval och svarsfrekvens

Urvalet hämtades från Alkoholinspektionens register.
Nedanstående tabell redovisar antal genomförda intervjuer per

målgrupp uppnådd svarsfrekvens.samt

Målgrupp Typ Brutto- Antal Svarsfrekvensav
urval urval genomförda %

Partihandels- Totalurval 234 104 45
tillstånd/
Tillverknings-
tillstånd

Serverings- Slumpmäs- 1600 572 38
tillstånd sigt urval

Svarsfrekvensen för genomförandet uppgick således till 45 ochresp
38%.
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har vi särskilttillverkningstillståndshavarnaparti-/ochBeträffande
domine-tillståndshavarede 35-talethosSvarsfrekvensenstuderat som

60%drygthögreför dennaSvarsfrekvensen ärhandeln. grupprar -
vadi resultatettillförlitlighetenhöjervilketmålgruppenför helaän-

undersökningen.deldennagäller av
resultatetlåg ochmycketSvarsfrekvensendockstatistiskt ärRent

målgrupp.representativt förbetraktasvidareintekan resputan som
ocksåenkäternabesvarat ärintedevi harkunskapDen somom

slutsatserbestämdadraockså försvårarvilketbegränsadmycket att
lågabakom denliggerorsakerundersökningen. Defrån svars-som

följande:blfrekvensen är a

marknadsföringen ärmedkänsligt i ochsjälva attärämnet
uppfattasdärmed riskerarundersökningenlagreglerad och attatt

kontrollsom

utländsk härkomstmedmångaharserveringstillstândshavarnabland
blfrågornabesvaramedproblemhaftsig ochhört att a pgaav

språksvårigheter

medföretagmångainkluderarserveringstillståndshavama ytterst
kon-verksamhet, arrangörertidsbegränsadellerliten t avex

sannolikt inteharDessaverksamhet,säsongsknutenferenser, etc.
avstått fråndärmedochrepresentativa attsigkänt svara

registreteftersombristerinnehållerdatainsamlingmetoden föräven
marknadsföring-förinnehållitinte ansvaratsompersonernanm

tillnått framinte rättformuläretha gjortvilket kan att personen

svårjunialltframfördå ärundersökningen,förtidpunkten en
iundersökningarmånad göraatt

dravi inte kanSvarsfrekvensenlågainnebär den attSammantaget
förgällervad mönsterundersökningenfråntydliga slutsatsernågra

bildomfattning. Däremotdessochmarknadsföringen en avgesom
till olikaanslutningiförekommermarknadsaktivitetervilka som

storleksrelationerna.utsträckningockså i vissliksomalkoholdrycker
enligtundersökningi dennamedverkadeSystembolaget

begäran.uppdragsgivarens
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Undersökningens resultat

det följandeI redovisas resultatet för undersökningen. Redovisningen
grundas på de tabeller återfinns under fliksom

Svaren i tabellerna redovisadeär i form procenttal vertikalav
procent medan baserna vilka procenttalen beräknadeär ianges
absoluta tal.

De respektive - tecken+ finns i tabellrapporten ärsom
resultatet signifikanstest brukarett vidgöras urvalsundersök-av som
ningar. Signifikanstestet visar det finns statistiskt säkerställdom en
skillnad mellan undergrupp och totalresultatet. Ett betyderen + att
undergruppen har signifikant högre värdeett totalresultatetän och ett
— undergruppen har signifikantatt lägre värde.ett

Det beskrivna gäller innehavare serveringstillstånd. Förovan av
innehavare partihandels-/tillverkningstillstånd total-ärav som en-
undersökning kan signifikanstestet betraktas hjälp hittaattsom en-
skillnader mellan olika grupper.

Innehavare tillverknings- panihandelstillståndav

Tillstândshavarna i denna har i formulär besvarat frågorett egetgrupp
om

tilla vilka riktar sin marknadsföringman
b vilka produkter därvidsom avses
c vilka marknadsföringsåtgärder använder samtman
d huruvida marknadsföringen förändrats efter EU-inträdet 1995 och

i så fall på vilket sätt.

Av undersökningen framgår 7% tillståndshavama hadeatt endastav
tillverkningstillstånd, 77% endast partihandlartillstánd och 14%att
hade båda tillstånd.typerna av

Den låga svarsfrekvensen tillsammans med populationenatt
tillståndshavare bara drygt 200är innebär antalet raskt bliratt svar
begränsat vid beskrivningen förekommande marknadsföringsåt-av
gärder. Detta kopplarnär på dimensionernaaccentueras vilken1man
alkoholsort produkt marknadsför sprit, vin etc och 2 tillman
vilken målgrupp riktar sin marknadsföring till Systembolaget,man
livsmedelshandeln etc. Det kan därför lämpligt inledningsvisattvara

översikt vad ochöver till vilka tillståndshavama bedriverge en
marknadsföring. Nedanstående matris klargör detta. Eftersom
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100 överensstämmerpå drygtbaserasundersökningsresultatet svar
företag.antaletfaktiskamed detprocenttal iangivnanedan stort sett

vissproduktmarknadsför vissde motAndelTabell: attuppgersom
%.mâlgruPP

partihandelstillstånd 104 stochtillverknings-InnehavareBas: av

PRODUKT

AlkoläskMÅLGRUPP FolkölStarlölVinSprit

57122418Partihandels-
tillstånd

13l 1316842Serverings-
tillstånd

31124630Systembolaget

37122819Konsumenter

l lLivsmedels- ----
butiker

till innehavar-riktasfrämstmarknadsföringenframgårtabellenAv att
handförstaoch iSystembolagetochserveringstillstånd avserna av

folkölMarknadsföringenserveringstillstånd.starkölochvinsprit, av
blirinformationen nästdetaljså litenalkoläskochmellanöl är attinkl

ointressant.intill
riktarmålgruppmarknadsföringenstuderarbaraOm perman

servering-till innehavaremestadelsmarknadsföringsinaktörerna av
72%. EnSystembolagettill%87alkoholdryckerförstillstånd samt

partihan-innehavareandrasig tillriktaraktörernadelmindre avav
%livsmedelsbutiker 11%22%, konsumenterdelstillstånd 23 samt

3.jfr diagram

Marknadsföringsåtgärder

undersök-imedverkatdeuppfattasdenMarknadsföringen somavsom
vilkaBilderna4-8. typerdiagrammensammanfattasningen angerav

alko-produktförmarknadsföringsåtgärder använts respsomav
stapel endaststorlek iblockensOBSochholdryck att respmottagare.

innebärvertikalt. Dettahorisontell intevarandratillrelateradeär
ocksåOBSprocentangivelserna. attmåste läsasamtidigtatt man
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summeringen horisontellt överstiger 100. De detaljerade åtgärdermer
finns för framgår längre fram.texttypsom resp av

Marknadsföring riktad till innehavare partihandelstillstánd diagramav
4:

gäller vin starköldet sprit, och likartat där plats, prisNär är mönstret
promotion ungefär lika 10-20%och reklam väger tungt. att0 uppger

använder sig dessa instrument. folköl/mellanöl och alkoläskde Förav
åtgärderna begränsade.är mer

Marknadsföring riktad till innehavare serveringstillstånd diagramav
5:

flest involverade SärskiltMarknadsföring vin har aktörer. vanligav
promotion 50-60%.marknadsföring på plats, pris och reklamär 0

20-25%.sprit 35-40% och för starköl ochMotsvarande för PRär
personlig försäljning ligger i klass vanlig inte likaegen menen -
vanligt medan folköl/mellanöl och alkoläsk inte har så många-
aktörer.

Marknadsföring riktad till Systembolaget diagram 6.-
40%vanligaste insatsen reklam promotion avseende vin.Den är 0 av

sig härnästtillståndshavama detta. Avseende vin kommerägnar
marknadsföring pris och vilket- tillsammans med reklamPRgenom

Sponsringpromotion någorlunda vanligt i samband med sprit.äro -
alls.och personlig försäljning förekommer intenästan

Marknadsföring riktad till konsumenter diagram 7:
åtgärderna någon betydelse reklam promotionDe enda är samtav 0

PR för vin.

Marknadsföring riktad till livsmedelsbutiker diagram 8 :
pris ochgäller marknadsföringen endast folköl/mellanöl. Plats,Här re-

användes 10% tillståndshavama.klam promotiono av ca av
detalj och kopplad tillmarknadsföringen iHur utser respmer

följande genomgång. Vid genomgången böralkoholsort framgår av
följande hållas i minnet:

procenttal får användas exakta värdenAngivna inte1 ärutansom
endast indikationer storleksordningar.

de marknadsförsamtliga tillstândshavare, inte bara2 Basen utgör som
alkholtyp.resp
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SPRIT

Plats
Då det gäller marknadsföringsåtgärder på säljstället plats använder

tillbehör till innehavare serveringstillstånd.% aktörerna sig15 av avav
tillmindre antal aktörerna använder sig detta verktyg andraEtt avav

%, 2%partihandelstillstånd 3 konsumenter ochinnehavare av
%.Systembolaget l

marknadsföring till de18% riktar sin medaktörerna somav
8%dekorer/skyltning. använderserveringstillstånd använder sig av

partihandelstillstånd.innehavareandraverktyget mot av
marknadsföringsverktygutsträckningBroschyrer används i större som

använder sig verktygetsäljstället. 31% aktörernapå motavav
använder verktygetserveringstillstånd. Ett mindre antalinnehavare av

partihandelstillstånd 13%, konsumenterandra innehavaremot av
7%.3% och systembolaget

Pris
serveringstillståndanvänds främst innehavarePris verktyg mot avsom

Systembolaget14% aktörerna21%. användsVerktyget motav av
partihandelstill-andra innehavare11% aktörernaoch mot avav av

stånd.
servering-krediter innehavare% aktörerna använder13 mot avav

partihandel-innehavareKrediter används andrastillstånd. även mot av
stillstånd %.4

innehavarekvantitetsrabatter15% använderaktörerna mot avav
använder detta verktyg9% aktörernaserveringstillstånd. även motav

partihandelstillstånd.andra innehavare av
21% de medaktörernaSpecialerbjudanden används motavav

dettaanvändermindre antal aktörerserveringstillstånd. Ett även
11%.partihandelstillståndinnehavareverktyg andramot av

verktygmarknadsföringsbidrag13% aktörerna använder somav
serveringstillstånd.innehavaremot av

PromotionReklam
reklarnmixen innehavareanvänds mestadels iverktygDe mot avsom

29%, fackpress29%,prövningarserveringstillstånd mässorär
17%.21% reklamblad/direktreklamoch

främstpartihandelstillstånd användsandra innehavareMot av
12%.13% prövningarochmässor

17%,främstanvänder aktörernaSystembolaget mässorMot
10%.% prövningarfackpress 13 och
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Då det gäller reklam promotion konsumenterna användsmot
fackpress 5% och 7%.mässor

PR
30% aktörerna använder sig information till dryckesskribenterav av
för nå innehavare serveringstillstånd.att Information till dryckes-av
skribenter verktyg används för nå Systembolagetäven 19%,som att
konsumenterna 16% och andra innehavare partihandelstillståndav
10%.

Sponsring
Sponsring används i mindre grad. Ca 12% aktörerna använderav
marknadsföringsåtgärden då det gäller sprit riktad till innehavareav

serveringstillstånd.av

Personlig försäljning
28% aktörerna använder personlig försäljning innehavareav mot av
serveringstillstånd. Endast 9% använder åtgärden andra in-mot
nehavare partihandelstillstånd och 6% Systembolaget.motav

VIN

Plats
41% aktörerna använder sig broschyrer innehavareav motav av
serveringstillstånd. Ett mindre antal använder sig tillbehör %25utav
och dekorer/skyltning 22%.

Då det gäller marknadsföringsåtgärder Systembolaget användsmot
främst broschyrer 12%.

Endast 4% använder sig broschyrer konsumenterna ochmotav
endast 12% aktörerna använder verktyget andra innehavaremotav av
partihandelstillstånd.

Pris
Pris 36%, kvantitetsrabatter 36% och specialerbjudanden 38%
används främst i marknadsföringen vin innehavaremotav av
serveringstillstånd. 18% använder marlmadsföringsbidrag.

23 % aktörerna använder pris Systembolaget.motav
%13 använder pris och %11 använder kvantitetsrabatter andramot

innehavare partihandelstillstånd.av
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promotionReklam
serveringstill-innehavarepromotionreklamgällerDå det mot av

46%, fackpress49%,provningar mässorfrämstanvändsstånd
%.direktreklam 2128% och

Åtgärder provningar26%,främstSystembolaget mässorärmot
16%.fackpress21% och

8 och11%,fackpress mässoranvändskonsumenternaMot
11.via internetpromotionreklam

17,partihandelstillstånd nås mässorinnehavareAndra genomav
11%.fackpress13% ochprovningar

PR
vin/dryckesskri-tillinformationanvänder sig42% aktörerna utavav

serveringstillstånd.innehavareverktygbenter mot avsom
24%, konsumenternaSystembolagetanvändsVerktyget även mot

12%.partihandelstillstândinnehavareandra20% och av

Sponsring
innehavaretillaktörerna,gradmindrei mestanvändsSponsring avav

%.serveringstillstånd 17

försäljningPersonlig
innehavareförsäljning tillpersonligsiganvänder47% aktörerna avav

serveringstillstånd.av
andra13%ochSystembolaget motåtgärdenanvänder8% mot

partihandelstillstånd.innehavare av

STARKÖL

Plats
det gällerdåbroschyreranvänder sig3% aktörernaEndast avav

innehavareandraförsäljställettillmarknadsföringsåtgärder av
servering-innehavareochSystembolagetpartihandelstillstånd. Mot av

in-Motbroschyrer.aktörerna17%siganvänderstillstånd avav
sig14% aktörernasiganvänderserveringstillstånd avnehavare avav

dekorer/skyltning.

Pris
andraprissiganvänder6% motaktörernadellitenEn avav

partihandelstillstånd.innehavare av
marknadsföringsâtgärd motprisanvänderaktörerna8% somav

Systembolaget.
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20% aktörerna använder pris åtgärd innehavaremotav som av
serveringstillstånd. 13% använder krediter 14%och kvantitets-även

15%rabatter. använder sig specialerbjudanden 6%ochav av
marknadsföringsbidrag.

Reklam promotion
Reklam och promotion relativt liten del då detutgör gälleren
marknadsföringen starköl. Aktörerna använder mestadels fackpressav
10% innehavare serveringstillstånd, 13%mässormot motav
innehavare serveringstillstånd och provningar 11% in-motav
nehavare serveringstillstånd.av

PR
PR användes aktörerna främst i form information tillsparsamt av av
vin/dryckesskribenter innehavare serveringstillstånd 8 %.mot av

Sponsring
Sponsring användes mycket blygsamt för marknadsföring starköl.av

Personlig försäljning
17% aktörerna använder personlig försäljning åtgärd motav som
innehavare serveringstillstånd. 8% använder sig åtgärden motav av
andra innehavare partihandelstillstånd.av

FOLKÖL MELLANÖLINKL.

Folköl inkl. mellanöl marknadsförs mestadels tillverkarna ochav
riktas i första hand livsmedelshandeln. Tillbehör, dekorerl-mot
skyltning kvantitetsrabatter de förekommande åtgärderna.ärsamt mest

ALKOLÄSK

Marknadsföring alkoläsk förekommer begränsadi utsträckning tillav
innehavareandra partihandelstillstånd 5% innehavaresamtav av

serveringstillstånd 13%. Dekorer, broschyrer och pris deär
vanligaste åtgärderna.
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1994sedanmarknadsföringen skettförändring inågonHar

påeffekterhaft några1995EU-anslutningSverigesFör utrönaatt om
tillståndshavaranaombadsalkohol attmarknadsföringen ange omav

erhölls jfrFöljande1994.sedanförändratsmarknadsföringen svar
9.diagram

8%utsträckningmycketiJa, stor
6%utsträckningganskaiJa, stor

20%utsträckningvissiJa,
16%allsinteNej,

9%Vet
41%svar

deklare-intetillståndshavarnahälftenhartabellenframgårSom avav
majoritetknappfinnsdeåsikt. Avnågon svarat avenrat som

Dennaförändrats.marknadsföringentillståndshavare attansersom
framgårsätt Svarenvilketpåföljdfråganocksåfick avgrupp

Öppna bilddenvarierandemycketSvarensvar. ärbilaga men
ökat.marknadsföringeninslag iflertaletframträder är attsom

alkoholreklamlagstiftningpå nuvarandeSynpunkter

densynpunktermedkommaombadsTillståndshavama nuvaran-att
Alltför begrän-bilagaiordagrantredovisasDessalagstiftningen.de

vanliga kommentarer.otydligochoklar ärstelbent,sande/restriktiv,
med lägreÄven viastarkölförreklammöjligheten göra enatt

berörssynpunkter""övrigaBlandventileras/kritiseras.alkoholhalt
lagstiftningen.vidgningockså behovet avenav

serveringstillståndInnehavare3.2 av

fått besvaraformulärihari denna egetTillståndshavarna ettgrupp
frågor om

marknadsföringaktörerfrån vilkaa mottarman
marknadsföringenproduktervilka avsettb

förekommitdärvidmarknadsföringsåtgärder samtvilkac som
sina kundersjälv använtnrarknadsföringsâtgärder motvilkad man

marknadsföringenombettstillståndshavarnaharHärutöver omange
vilketfall sätt.och i så1995EU-anslutningenefterförändrats
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tillståndshavama59%kan konstaterasInledningsvis mottaratt av
%% Systembolaget och 49partihandlarna, 58 frånmarknadsföring från

inte på hurUndersökningenjfr diagram 11.från tillverkare ger svar
och därmed ingenmarknadsföringlevereraraktörermånga gersom

marknadsföring.tillverkamas/partihandlarnasspegelbild av
vilkaundersökningen inteVidare kan konstateras att svarger
%för får 72tillstånd dvsalkoholtyper harprodukter servera. avman

marknadsföring sprit.detillståndshavama mottaratt avuppger
95%, inkl85%, folkölför vin starköluppgifterMotsvarande är

59%.alkoläsk73% ochmellanöl

marknadsföringsåtgärder3.2.1 Mottagna

medverkat iuppfattas demdenMarknadsföringen av somsom
vilkaBildendiagram 12.sammanfattas iundersökningen typeranger

produkt alko-mottagits förmarknadsföringsåtgärder respsomav
relateradestapel endaststorlek iblockens ärholdryck. OBS att resp

innebärvertikalt. Dettahorisontellt intevarandratill att man--
också summeringenprocentangivelserna. OBSsamtidigt måste läsa att

finnsåtgärderdetaljerade100.horisontellt överstiger De sommer
nedan.16-19 ochdiagrammenframgår textentyp avresp
storleksordningaravspeglarresultateterinraVi vill återigen attom

procenttal.precisainte-
tillståndshavareantaletdet viförtydligaVi vill också mätt äratt

intedäremotvisst slag,marknadsföringmottagitdeuppgett att avsom
hur mycket.

verti-åtgärd ellerhorisontellt/typstuderaskan såledesBilden av
följande:blframgårbildendryck. Avkalt/typ aav

den vanligastepromotionreklam ochsprit och vin typenFör är av
på platsmarknadsföringför starkölmarknadsföring medan det är

framträder ireklamâtgärdernablanddetaljeratgäller. Mersom
i faclcpress.reklamdirektreklam ochmässinbjudningar,handförsta

handförstadet iplatsmarknadsföringgäller ärdetNär
gäller.och tillbehördekor/skyltning, kläder som

försäljning.personligochprisdet gälleravvikerStarköl även när
alkoholdrycker.för övrigavanligainte likaåtgärderDessa är

intemarknadsföringeninriktningenalkoläskfolköl ochFör är av
särskildnågonprofilerad till typ.
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marknadsföringen i framgårHur detalj följandeutser mer av ge-
nomgång.

SPRIT
Då det gäller marknadsföring sprit på säljstället det broschyrerärav
22%, 21%dekor och skyltning och tillbehör 20% mottassom
mest.

rnarknadsföringsåtgärddet gäller pris det priserbjudan-När ärsom
den 20% används. gäller främst de harDet märkt ettsom som

29%.förändrat sedan EUmönster
Då det gäller reklam och promotion används mestadels mässin-

Även%.bjudningar 35 reklamblad/direktreklam 30 % och fackpress
29% används.

36% någon form försäljninginnehavarna personligmottarav av
från aktörerna. Partihandlarna använder sig denna metod i störreav
utsträckning de andra aktörerna.än

VIN
del % på/tillInnehavarna till broschyrer 26 säljstället.störstamottar

ifråni grad innehavare partihandelstillstând,Dessa störremottas av
21%,33%. Innehavarna tillbehör dekorer/skyltningävenmottar

15%.18% och menyer
% och kvantitetsrabatter % de åtgärderPriserbjudanden 27 22 är

innehavarna då det gäller pris.mottas mestsom av
mässinbjudningar främstTotalt det 45 frånär procent mottarsom

innehavare partihandelstillstånd. Innehavarna reklam-ävenmottarav
%blad/direktreklam 35 %, fackpress 32 och provningar till anställda

%.21
49% form försäljninginnehavarna någon personligmottar avav

partihandelstillstånd använder dennaifrån aktörerna. Innehavare av
metod i något grad.större

STARKÖL

56% idet dekor och skyltning grad till/påHär är större mottassom
51%.säljstället kläder till personal Både dekor/skyltningävenmen

kläder frånoch i utsträckning tillverkarna.störremottas
Kvantitetsrabatter 46% priserbjudanden 43% påtagligaoch är

inslag i marknadsföringen.
marknadsföringsâtgärdenMässinbjudningar den inomär största

reklam och promotion, Innehavarna reklam-45 ävenprocent. mottar
30%.blad/direktreklam 37% och fackpress
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60% tillståndshavama någon form personligattav anger av
försäljning förekommer.

FOLKÖL MELLANÖLINKL.
Då det gäller folköl inkl. mellanöl innehavarna dekorerl-mottar
skyltning 24%, kläder till personal 21%, tillbehör 19% och
broschyrer 17%. Det i högre utsträckningär tillverkarna som
använder sig dessa åtgärder.av

Kvantitetsrabatter 23 % och priserbjudanden 20% de åtgärderär
då det gäller pris. Tillverkama använder sigmottas dessamestsom av

åtgärder i utsträckning destörre andra aktörerna.än
Då det gäller reklam och promotion innehavarna till störstamottar

del mässinbjudningar 25% och reklamblad/direktreklam 24%.
42% personlig försäljning förekommer.attanger

ALKOLÄSK

främstDet dekorer/skyltning 17%är och broschyrer 16% påsom
plats används vid marknadsföringen alkoläsken. Dekorer/skyltningav

i utsträckning från tillverkarenstörre 24% och i mindremottas
utsträckning från Systembolaget 15%.

18% innehavarna priserbjudanden. Innehavarnamottar mottarav
kvantitetsrabatter 12%även och specialerbjudanden 12%.

Då det gäller reklam och promotion innehavarna till störstamottar
del reklamblad/direktreklam %.24 De mässinbjudningarävenmottar
20% och fackpress 18%.

%33 innehavarna någon form personlig försäljning.mottarav av

Förändring den marknadsföringen jämförtmottagna med 1994av

Tillståndshavarna fick frågan det skett någon förändring iom
marknadsföringsåtgärderna jämfört med 1994. framgårSvaren av
nedanstående tabell jfr också diagram 13.

i mycketJa, utsträckning 6%stor
i ganskaJa, utsträckning 15%stor
i vissJa, utsträckning 23%

Nej, inte alls 26%
Vet 28%

likaFyra uppstod således: Stor förändring 21%,stora svarsgrupper
viss förändring 23%, ingen förändring 26% och 28%. Devet

inte tycker någon förändring skett består i högre utsträckningattsom
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med långmarknadsföring. Desinförändratinte självasådana somav
någon högrehar iserveringstillståndverksamhet mederfarenhet av

kan31%. Sammantagetutsträckningvissutsträckning svarat man
marknadsföringenutsträckning44% någonisåledes ansett attsäga att

förändrats.
ombads påförändratsmarknadsföringenangivitDe att angesom

förtecknade iangivits finnsförändrats. Dedenvilket sätt somsvar
handlarmotstridigaoch delvisentydigainteSvarenbilaga är men

annorlundamarknadsföring idag ändetofta är snarareatt merom
totaladensortimentochaktörer görFler störremarknadsföring. att

dock oftavinprovningochförsäljningPersonligökar.volymen anges
marknadsföringen.inslag inyasom

kunderriktadeMarknadsföringsåtgärder3.2.2 mot egna

bedriversjälvatillståndshavamamarknadsföring gentemotDen som
anmärkningarOBS Samma14.sammanfattas i diagramkundersina

konstaterasInledningsvis kanbilden.tolkningentidigare avomsom
66%marknadsför sprit,detillståndshavarna51% attatt uppgerav

alkoläsk.39%ochmellanölfolköl inkl58%85% starköl.vin,
på plats,marknadsföringendenalkoholdryck skerOavsett mesta

promotion.ochreklamsistpriset ochhärnäst genomgenom
ochhandförstahandlar iplatsMarknadsföringen menyerom

tillbehörochbroschyrer ärfolköl därgällerdekorer/skyltning
vanligare.

priserbjudandenfrämstpriset skerMarknadsföring genomgenom
folköl.gällersistnämndaspecialerbjudandenoch

säljstället.förfrämstpromotionochReklam annonseravser
framgår diagrammeni detaljmarknadsföringenHur ut avmerser

följande hållasgenomgången börVidgenomgång.följandeoch20-22
i minnet:

värdenexakta äranvändasfår inteprocenttal utanAngivna1 som
storleksordningar.påindikationerendast

marknadsförbara deintetillståndshavare,samtliga2 Basen utgör som
alkoholtyp.resp

SPRIT
innehavareblandmarknadsföringsåtgärdernadegällerDå det avegna

%skyltning 21del dekorer/tillanvänder deserveringstillstånd största ,
%.specialerbjudanden 11% ochpriserbjudanden 12%,27menyer
6%Endastgrad.mindrenågotanvänds ipromotionochReklam

kunderna.säljstället tillförriktar annonser
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VIN
37%,till delanvänder innehavarnagäller vinDâ det största menyer

% specialerbjudan-%, priserbjudanden och17skyltning 23dekorer/
kunder.14% sinaden mot

%mindre grad. 8 använderpromotion används iReklam och
diverse vinsorter.% prövningaroch endast 6för säljstället avannonser

STARKÖL

något i jämförelsestarkölmarknadsföringen är störreDen avegna
dekorer/skyltninganvänderalkoholkategorier. Innehavarnamed andra

37% och specialerbjudanden%, priserbjudanden50%, 38menyer
% .31

för säljstället.använder sig18% innehavarna av annonserav

MELLANÖLFOLKÖL INKL.
grad då detförhållandevis litenanvänds iMarknadsföringsâtgärder

30% in-inkl. mellanöl.folkölmarknadsföringengäller avav
12%25% tillbehör ochanvänderanvänder broschyrer,nehavarna

priserbjudanden.

ALKOLÄSK
18%skyltningdekorer ochalkoläsk detgällerdet ärNär som

använder16% innehavarnamarknadsföringsåtgärd.tillämpas avsom
10% priserbjudanden.ochäven menyer

för säljstället.6% använderEndast annonser

till ktmdernamarknadsföringen riktadFörändringar i

alls hartycker intetillfrågadehälften 48% deNästan att manav
med 1994. Detjämförtmarknadsföringsåtgärderna idag ärförändrat

tycker deterfarenhetde med ganskautsträckningi störst stor som
i visshar ändratsmarknadsföringentycker58%. 13 attprocent

har förändratstycker denrespektivede 3 2utsträckning och procent
såledesutsträckning. Sammantagetmycketganskai stor anserresp

jfr diagram 15.sedan 1994marknadsföringförändrat sin% de18 att
förändratsmarknadsföringendenDe mottagnaatt ansersom anser

förändrats.marknadsföringenockså denutsträckningi högre att egna
isåledesmed 1994jämförtmarknadsföringen idag ärDen egna

har iden förändratsoförändrad. Dehuvudsak att ensom anser
framgårbilaga 3förändringen. Avfråga kommenterat attsärskild

mark-många tyckeroch likabrokigtsynnerligen attär attmönstret
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nadsföringen minskat den ökat. Någon åtgärd förändratsattsom som
svårti särskilt hög grad är att se.

på lagstiftningenSynpunkter den nuvarande

särskild fråga har tillståndshavarna ombettsI haren ange om man
några särskilda synpunkter på alkohollagstiftningen. framgårDessa av

Även här Synpunkternabilaga mycket blandade. Bra, dålig,är
löjlig, restriktiv, verklighetsfrämmande, dubbelmoral, behov EU-av

Ävenanpassning vanliga uppfattningar. bland de övrigaär syn-
framförs finns synpunkterpunkter och önskemål kring lagstift-som

mngen.
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Bilaga 8

Särskilt den svenska lanseringen Hoochom av

Utredningens sekreterare deltog i konferens marknadsföring ochen om
lanseringen varumärken "The New Age Event worldwideav m.m., -
branding", anordnad Arkacia AB i Stockholm oktober 1997. Vidav
konferensen deltog bl.a. John Higson, marknadsföringskonsulten som
specialiserat sig på handeln och lanseringen alkoholdrycker. Johnav
Higson ansvarade för den svenska lanseringen alkoläsken Hooch.av
Av John Higsons anförande vid konferensen i Stockholm framgick i
huvudsak följande.

Ca 400 försäljare arbetade med lanseringen i Storbritannien som
startade âr 1995. Lanseringen i Storbritannien relativt enkel enligtvar
John Higson inte minst på grund de försäljningskanaler stodav som
tillverkaren Bass till buds. Bass Holidayäger Inn, kontrollerade eller
hade försäljningsavtal med 10 000 de befintliga 30 000ca av ca
serveringsställena och hade vidare slutit överenskommelseen om
försäljning Hooch med samtliga supennarkets säljer alkohol-av som
drycker. Hooch blev försäljningsfrarngâng i Storbritannien.en enorm

Bass beslutade sig för lansera Hooch utomlands. Invasionspla-att
John Higson formulerade det, för Sverige ladesnerna, som upp.

Avsikten Hooch skulle bli betydelsefulltatt varumärke. Iettvar
februari 1996 gick startskottet för lanseringen. Målet Hooch tillattvar

1996 skulle distribueras via och barerrestauranger översommaren
hela landet den till hösten år skulle säljassamt att också påsamma
Systembolaget.

Bass påstötte mängd problem i Sverige. Varken tillverkarenen
eller produkten fanns representerade här, och de svenska konsumen-

kände inte till vad alkoläsk för något.terna Marknadsföringsbud-var
låg. De enda s.k. points of salesgeten utvecklats enklarevar som var

t-shirts, banderoller och flaggor uppblâsbar citron. Tillgångensamt en
på Hooch begränsad. Både alkoholskatter och kostnader förvar
lanseringen höga i Sverige jämfört med i Storbritannien. Alkohol-var
reklamförbuden i kombination med monopolet på detaljhandelsför-
säljningen försvårade lanseringen. Slutligen hade marknadsförarna
endast kort tid sig lyckas.att

John Higson menade emellertid produkten också hade vissaatt
fördelar, kunde dra vid marknadsföringen.nyttasom man av
Fördelarna enligt John Higson följande. Hooch tillverkadesvar av
riktig frukt. Den hade blivit försäljningsframgâng i Storbritannien.en
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i denpassade inriktigtinteproduktAlkoläsken somnyvar en
karaktär.HoochhadeSlutligenlagstiftningen.gällande en

fördelen.avgörandedenHigsonenligt JohnkaraktärHoochs var
ansiktemedcitronillustreradbestår bl.a.Hooch ettVarumärket enav
endastförstkaraktäriserades"Hooch-gubbe""gubbe". Denneeller

tillsammansförbestämde sigHigsonJohnwicked. attelaksom
hosKaraktärendrag.ytterligareframassocieramedarbetaresinamed

också rolig,elakinte bara spontan,beskrivas utanHooch kom att som
individualistiskokonventionell,energisk,utåtriktad,vågad,rebellisk,

självvad han"Hooch-gubben"redanJohn HigsonEnligt varm.m.
fem öl...efterförstvar

villHigsonOch enligt"attityd".haansågsHooch-gubben ennu
attityddennahurdärefterFråganattityd.människor haalla varen

ochtill konsumenternaförmedlasskullekaraktärvarumärketseller
Hooch"theperfektskapablevSvaretdem. ettefterfrågas attav

ochskapasenklastkundeomgivning"HoochDennaenvironment".
festerDessaextraordinäraandraochfesterpåförmedlas arrangemang.

kontaktenergi ochspontanitet,präglasskulleoch avarrangemang -
innebäraskulleSlutligen arrangemangetfysisk,företrädesvis en

skulleefteråtdeltagarnaavsiktendvs.difference", att"memorable var
avgörande.helstellerspeciellnågotHooch-festen sättminnas som

ochtiderovanligavidiscensättasskulleochFesterna arrangemangen
dryckernaensamförsäljningsrätthaskulleBass somplatser.

menadeHigsonvilket Johnoch,vid dessaserverades vararrangemang
skulleserveradesHoochdrycker oavsettdebetydelse,största somav

iskalla.alltidpå dygnettidpunkt vara
detillomgivningochkaraktärHoochsförmedlamedArbetet att

marknads-ifemuppgift förkonsumenternasvenska personerenvar
skapaibestodhuvuduppgifter attSverige. Derasför enföringsteamet

elak,attityden"sälja inomgivning att"Hooch attperfekt samt vara
tvåbestodA,sig. LagdeladeFörsäljarnaoch rolig. avvågad somupp

partihandlareochhittasigkoncentrerade restaurangerattpersoner,
lag Afebruari hadeHoochs. Imotsvaradeattitydhade somensom

siffranHooch, isåldelandethelabarertill 30 över mars varattsett
serverings-120påsortimentetiHoochingick1996augustiioch60

personli-bartenderssöktbl.a.lag AhadearbeteVid sittställen. upp
tillhjälpaförsöktdärefterUtopiasittbeskrivadem samtbettochgen

serveringsstålle-medtillsammanshadeVidaredet.förverkliga manatt
sedanhadeSlutligenaktiviteter.olikaplaneratpersonal man,nas

bestod isäkerhet. Dennavissslutits,väl hadeförsäljningsavtal gett
kundeförsäljarnatilldirekttelefonnummerline,Hooch hot somett

slut. Basstagitdå lagretellerhändelseroförutseddavidanvändas
flaskorservice. Dedelivery"emergencyockså somgaranterade en
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vid sådan leverans erbjöds serveringsstället skulle också, vilket John
Higson åter underströk, alltid iskalla. Distributionsbilenvara var
dekorerad med bl.a. varumärket. Det förekom enligt John Higson att
serveringspersonalen, Hooch höll pånär slut, meddeladeatt ta

detta för sedangästerna eller mindre auktionera de sistaatt utmer
Hoochflaskoma i baren. Därefter ryckte "the deliveryemergency
service med begränsad mängd Hooch. På dettaut sättmen en
trissades efterfrågan och skapade det spänning kringupp man en
produkten "Get while can.you-

Lag B utgjorde "the Hooch attitude team. Det bestod treav
"Snow-boarding athlets. De manliga ungdomarna sponsradestre av
Hooch, bl.a. fick de fm utrustning och för ändamålen lämpliga kläder.
Naturligtvis förekom varumärket "Hooch-gubben" på kläder,- -
utrustning den skåpbil de färdades i mellan populära vinterorter.samt

lagNär B åkte snowboard kontaktade de andra människorunga som
de bedömde duktiga och "fräcka". Dessa tillfrågades de villesom om

med i "the Hooch attitude team och erbjöds gratis inträde tillvara
barer och andra serveringsställen, sålde Hooch. Lag B och desom
inbjudna samlades sedan i baren iförda Hooch kläder och kepsar där

försöktede förmå också andra dricka Hooch; "one andatt taste
youre hooche Som tack för hjälpen bjöds de inbjudna på dricka,
ñck behålla Hooch-kläderna och erhöll medlemskap i "the Hooch
team".

Till 1996 fanns Hooch "överallt". Hooch ettsommaren var nanm.
Marknadsföringen fortsatte dock. Under byttes med-sommaren
lemmarna i lag till,B enligt John Higson, blondiner.ut tre snygga
Deras uppgift också människor till thevärva Hooch teamattvar

framförallt bjuda in dem till fester och andraattgenom arrangemang.
Till hölls vad kunde betraktasspontanasynes arrangemang som

omöjliga platser, hustak, bilfärjor, stränder, parkeringsplat-t.ex.som
bergtoppar. På varje sådan fest vajade fyra uppblåsbarmeterser, en

citron. Inte sällan anordnades det tävlingar i konsten flestätaatt
citroner. Under 1996 arrangerades 720 fester, endastsommaren varav
25 ägde barer och andra serveringsställen. På de flestaprocent rum
festivaler ägde i Sverige denna fanns också Hooch.som rum sommar
Oftast hade ensamrättsavtal med serveringsställen på festivalom-man
rådena försäljning Hooch. Serveringsställena försågs medom av
reklammaterial.

Enligt John Higson massmedia problem och särskilt deettvar
negativa i vilka beskrev alkoläsk. John Higson och hanstenner man
medarbetare beslutade sig för motstrategi. Media försågs meden
material alkoläsk, varumärket för Hooch och bilder flaskan ochom

material. Pâ detta menade Higson fick artiklar och inslag isättannat
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innehåll kombättrealkoläskhandlademassmedia attsamtettomsom
Hooch.huvudsak med justiillustreras

Systembolagetsin ikommaenligt HigsonproblemEtt attannat var
skulle in iHoochbeslutade bolaget1996juli tassortiment. I att

blevavseendei dettaMotstrategin1997.förstgrundsortimentet
Hooch.medbartenderst-shirts tilldeladeföljande. Bass textenut

formulärpeople. Dettheloved bythe SystemHated by som-
beställningssortirnentSystembolagetsinköpföranvänds genom

formulä-Vidaredeladesexemplar och000i 250trycktes togsut.upp
medlemmarmed ungdomar,tidningar. Grupperiinret annonsersom
och frågadesystembutikerregelmässigtbesökteHooch team,"thei

och ibeslutsitt tidigareändradeSystembolaget septem-Hooch.efter
veckangrundsortimentet. FörstaHooch in i1996månadber togs

månadersjuseptemberHooch. slutetIflaskor350 000såldes caav -
detHoochSverigeilanserasbörjadeproduktenefter det varatt -

Systembolaget.påvarumärketsåldatredje mest
stabilochregleradövertygelseHigsonsJohn att enmervar

framgång:vinnamöjligheternadesto ärmarknad större attär,
creatively beattackedmarketinproblemsand"Barriers yourcana

advantage".competitivemajor
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