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Direktivet om otillbörliga affärsmetoder



EU-domstolens avgöranden under 2021 och 
2022

• C-536/20 – Tiketa

• C-371/20 – Peek & Cloppenburg

• C-303/20 - Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)

• Förenade målen C-143/20 och C-213/20 - A (Contrats d’assurance
« unit-linked »)

• C-102/20 - StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz



I mål C-371/20

P&C Düsseldorf och P&C Hamburg är två bolag som är rättsligt och ekonomiskt oberoende 
avvarandra. Båda bedriver detaljhandel med kläder under firmabeteckningen ”Peek & 
Cloppenburg”genom olika dotterbolag. I ett avtal som ingåtts mellan dessa bolag föreskrivs att 
de ska dela upp den tyska marknaden mellan sig i två ekonomiska områden och att respektive 
bolag ska driva klädbutiker idet ena respektive det andra området. 

I mars 2011 lanserade P&C Düsseldorf en landsomfattande reklamkampanj i modetidningen 
Grazia, genom att publicera en tvåsidig artikel i vilken läsarna, under rubriken 
”läsarerbjudande”, bjöds in till en försäljningskväll kallad ”Grazia Style Night by 
Peek&Cloppenburg”.



I mål C-371/20

Mot en bakgrund av bilder i vilka man kunde läsa ”Peek&Cloppenburg” i upplysta bokstäver 
ovanförskyltfönstren på avbildade butiker angavs följande: ”En kväll för alla Grazia-Girls: Kom 
och botanisera med oss i modetemplet efter arbetet! Med bubbel och en personal shopper. Hur 
blir Ni V.I.S.(Very Important Shopper)? Genom att anmäla er snarast!” Det preciserades att det 
fanns två oberoendeföretag kallade Peek&Cloppenburg och att det i förevarande fall rörde sig 
om en annons från bolaget P&C Düsseldorf. Bilderna visade produkter som detta bolag 
saluförde i samband med evenemanget.

14 P&C Hamburg väckte talan vid Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, 
Tyskland)och yrkade att P&C Düsseldorf, i egenskap av konkurrent, skulle förbjudas att låta 
publicera reklamannonser som inte är tydligt identifierbara som sådana då de stred mot det 
förbud mot annonser i redaktionell form som följer av artikel 3.3 UWG, jämförd med punkt 11.



Punkt 11 Svarta listan

Använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om näringsidkaren själv har 
betalat för materialet och detta inte framgår av reklamen eller av bilder eller ljud som tydligt 
kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell form). 



Punkt 11 annons i redaktionell form

Punkt 11 ska tolkas så, att marknadsföringen av en produkt genom publiceringen av 
material från medierna ”betalas”, i den mening som avses i den bestämmelsen, av en 
näringsidkare, när denne för publiceringen lämnar ett vederlag som har 
förmögenhetsvärde, oavsett om detta är i form av överföringen av ett penningbelopp 
eller i någon annan form, såvitt det finns ett klart samband mellan näringsidkarens 
betalning och publiceringen. Så är bland annat fallet när näringsidkaren kostnadsfritt 
tillhandahåller bilder som är skyddade av användarrättigheter och på vilka 
näringsidkarens affärslokaler och de varor som denne utbjuder till försäljning är 
synliga.



Praxis från PMD och PMÖD



Domar från PMD och PMÖD
Patent- och marknadsdomstolen

• KO ./. Mezina AB
PMT 11229-17

• Jollyroom AB ./. Baby V AB
PMT 17943-20

• Systembolaget AB ./. Vivino ApS
PMT 2069-20

• KO ./. JTI Sweden AB
PMT 8495-20

• KO ./. ECOSWE AB
PMT 2976-20

• HI3G Acess AB ./. Tele2 Sverige AB
PMT 9468-20

• KO ./. Philip Morris AB
PMT 18027-20

• Jollyroom AB ./. Pixizoo ApS
PMT 17840-20

• KTF Organisation AB ./. Parfümerie akzente GmbH
PMT 2720-20

• KO ./. Svea Ekonomi AB
PMT 9984-20,

• Säker Vatten AB ./. Propriété P AB
PMT 10507-21

• HI3G Acess AB ./. Telia Sverige AB
PMT 11699-20

• Swedbank Fastighetsbyrå AB ./. Habity AB – Marcus Abler
PMT 16247-20

• KO ./. NB Gruppen AB
PMT 6426-21 – 6441-21

• KO ./. Guldbrev AB
PMT 9083-20

Patent- och marknadsöverdomstolen

• KO ./. Mackmyra Svensk Whisky AB
PMT 12229-19 – T 2517-21

• KO ./. Kenza Zouiten AB
PMT 2479-20

• Hairmail Oy ./. KTF Organisation AB
B 12904-20

• KO ./. Mr Green Limited
PMÖÄ 6119-21

• KO ./. Svenska Spel AB
PMÖÄ 340-21

• Föreningen Swedisol ./. Hunton Fiber AB Hunton Fiber AS
PMT 13193-20



Marknadsföringslagens tillämplighet beträffande de påtalade inläggen

Tillämpningsområdet för marknadsföringslagen tar alltså sin utgångspunkt i att det är
en näringsidkare som marknadsför sina produkter. Det innebär att en förutsättning för
att en åtgärd som vidtas av någon annan än näringsidkaren, exempelvis av en
influencer, ska utgöra marknadsföring är att åtgärden, utöver att vara
avsättningsfrämjande för näringsidkarens produkter eller tjänster och ha kommersiella
förhållanden till föremål, också ska härröra från näringsidkaren.

En marknadsföringsåtgärd som vidtas av någon annan än näringsidkaren, exempelvis
av en person som är verksam på en social mediekanal, anses härröra från näringsidkaren om 
åtgärden vidtas på uppdrag av denne.

Vid prövningen av vad parterna kom överens om i fråga om uppdragets omfattning
måste det göras en helhetsbedömning i vilken den inledande skriftliga
överenskommelsen ska ses i ljuset av bl.a. den ersättning och de andra förmåner som
uppdraget innebar för Kenza Zouiten, syftet med uppdraget och de inblandades
agerande gentemot varandra. 



KO ./. Kenza

PMT 2479-20

Bilaga 1



Bildspråket i domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom, där K.Z.S.

framträder ensam, centrerad med ena handen lyft över huvudet, har ett tydligt 
fokus på solglasögonen. Bilden innehåller en taggning till Chimieyewear centralt 
placerad invid solglasögonen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är 
inlägget också tydligt avsättningsfrämjande och av kommersiell natur ur Chimis
perspektiv. Patent och marknadsöverdomstolen bedömer därför att inlägget 
omfattas av uppdraget och utgör marknadsföring för Chimi i Kenza Zouitens
verksamhet.



Kenza Zouiten AB förbjuds vid vite av 500 000 kr att medverka till 
marknadsföring av solglasögon genom att på Instagram, Facebook respektive 
bloggar, inklusive sådana som innehåller videologgar, utforma marknadsföringen 
på sätt som skett enligt Patent- och marknadsdomstolens domsbilagor 1–4, 6, 
8, 9, 18–21, 23, 24, 26–29 och domsbilagorna B och C till denna dom, eller på 
väsentligen samma sätt, så att det inte tydligt framgår att det är fråga om 
marknadsföring,



T 2517-21



Vid marknadsföring till konsumenter av alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat genom kommersiella annonser får 
framställning i bild omfatta endast en återgivning av

1. varan eller råvaror som ingår i varan,
2. enstaka förpackningar, eller
3. varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

7 kap 5 § alkohollagen -bildregeln



MD 2006:26
Bildregel - andra element

MD:

Mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv 

tolkning av bestämmelsen om återgivning av annat 

än vad som exemplifieras i AlkoL



PMÖD
Begränsningar att marknadsföra produkter med hänsyn till folkhälsan

Enligt EU-domstolens rättspraxis kan nationella åtgärder som kan hindra utövandet av

de grundläggande friheter som garanteras av fördraget vara berättigade endast om de

uppfyller fyra förutsättningar. 

1) De ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, 

2) de ska motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, 

3) de ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 
genom dem och 

4) de ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. 

De två sistnämnda förutsättningarna – ”ägnade att säkerställa …” och ”inte gå utöver vad som 
är nödvändigt…” – sammanfattar den proportionalitetsprincip som ska tillämpas vid

bedömningen.



PMÖD

Av redovisningen ovan framgår att vid tillämpningen av bildregeln har den, med

hänvisning till regelns strikta ordalydelse, ansetts förbjuda bildinslag som – enligt

Patent- och marknadsöverdomstolen – är uppenbart harmlösa eller ovidkommande ur

folkhälsosynpunkt. Även tillämpningen av bildregeln talar därför emot att bildregeln

uppfyller den andra delen i proportionalitetsbedömningen, dvs. att förbudet inte får gå

utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla sitt syfte att skydda folkhälsan



PMÖD

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen står det klart att bildregelns ordalydelse

inte ger något utrymme för att tolka den konformt med EU-rättens 
proportionalitetskrav.

Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därför att det föreligger hinder, enligt

artiklarna 35 och 36 i EUF-fördraget, mot att tillämpa bildregeln. 

KO:s förstahandsyrkanden ska därför avslås.



PMÖD

Bilden har visserligen en konstnärlig utformning och texten uttalar sig positivt om
Mackmyras olika whiskysorter. Men att inlägget syftar till att främja försäljning eller
annan avsättning av produkten gäller för all marknadsföring. Varken bilden, den
inledande texten eller någon av kommentarerna ger något osakligt eller annars
uppseendeväckande intryck eller sätter drycken i något olämpligt sammanhang. 

Vid en avvägning mellan inläggets allmänna positiva intryck å ena sidan och Mackmyras
intresse av att kunna marknadsföra alkoholdrycker å andra sidan bedömer Patent- och
marknadsöverdomstolen att marknadsföringen är förenlig med måttfullhetsregeln i 7
kap. 1 § alkohollagen.



PMT 12229-19



PMT 12229-19



Bildregeln i 7 kap. 5 § alkohollagen medger endast att framställningen omfattar en 
återgivning av varan eller råvaror som ingår i denna, enstaka förpackningar och 
varumärket. 

De nu aktuella framställningarna går klart utöver den möjlighet som regeln ger i fråga 
om den bildmässiga utformningen. Som Patent- och marknadsdomstolen har konstaterat 
måste det också anses röra sig om kommersiella annonser. Marknadsföringen strider 
därmed mot bildregeln. 

Frågan är då om ett marknadsrättsligt förbud inte får riktas mot Mackmyra med stöd av 
bildregeln, eftersom en tillämpning av den regeln här skulle komma i konflikt med 
unionsrättens bestämmelser om fri rörlighet för varor. Närmare bestämt gäller det om en 
tillämpning av bildregeln har tillräckligt stöd i de undantag från principen om den fria 
rörligheten som får göras med stöd av artikel 36 i Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

HD



HD

Bildregeln är således väsentligen motiverad av att barn och ungdomar är starkt skyddsvärda när 
det gäller alkoholens skadeverkningar. Reklam har ofta stor genomslagskraft, och även om den 
inte får rikta sig speciellt till unga befarar man att dessa är särskilt påverkbara beträffande det 
budskap som förs fram också i marknadsföring som riktar sig till äldre åldersgrupper. Den 
närmare utformningen bygger på behovet av att få en såväl tydlig som i skyddshänseende 
effektiv reglering. Genom att bildregeln sätter klara ramar för vad som utgör tillåten 
marknadsföring på området ska lagstiftningen bli mer förutsebar, vilket också kan antas gynna 
handel över gränserna. Visserligen har den numera teknikneutrala bildregeln getts ett vidsträckt 
tillämpningsområde; den omfattar alla alkoholdrycker och träffar även en del bilder som kanske 
inte är direkt konsumtionsdrivande. Det framstår emellertid ändå som rimligt att vid en allmän 
kontroll bedöma regeln som proportionerlig.



Bildregeln är tillbaka
HD uttalar visserligen att omständigheterna kan vara sådana att ett 
marknadsrättsligt ingripande är obefogat. Detta ger ett visst 
utrymme, om än ytterst begränsat, för annonsörerna att tänja på 
bildregeln vid marknadsföring.

Sammanfattning och slutsatser



PMT 13193-20



PMÖD

Huntonbolagen har åberopat sakkunnigbevisning och skriftlig bevisning för att visa att

den lagring av koldioxid som sker under produkternas livstid är större än de utsläpp

som produkterna orsakar. Enligt Huntonbolagen framgår detta genom en

beräkningsmetod för s.k. dynamisk livscykelanalys, enligt vilken utsläpp som beräknas

ske efter en livslängd motsvarande eller överstigande 100 år inte anses medföra någon

klimateffekt och där klimateffekten av utsläpp mellan år 0 och 100 är linjärt avtagande.

Om denna metod används innebär det, något förenklat, att produkterna anses släppa 
ut endast 40 procent av den lagrade koldioxiden vid förbränning som sker efter 60 år

(vilket är den livslängd som träfiberisolering antas ha), jämfört med 100 procent, om

produkterna hade förbränts direkt. Metoden innebär således att lagrad koldioxid som

ostridigt släpps ut vid förbränning efter ett visst antal år inte behöver räknas med.



PMÖD

Patent- och marknadsöverdomstolen kan inte dra slutsatsen att det finns stöd för att 
beräkningsmetoden, varken vid tidpunkten för marknadsföringen eller i dagsläget, är 
generellt accepterad och erkänd för att mäta och jämföra olika byggprodukters utsläpp 
av koldioxid och andra klimatgaser (jfr artikel E1 i ICC:s Regler för Reklam och 
Marknadskommunikation från 2011).

Eftersom det saknas uppgifter om jämförbara isoleringsmaterials utsläpp av 
klimatgaser, har det heller inte funnits någon egentlig möjlighet för domstolen att 
bedöma om påståendena, med deras relativa innebörd, har varit vederhäftiga.
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