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MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:20

2002-08-29 Dnr C 33/99

KÄRANDE 1.  Institut National des Appelations d´Origine (INAO),

138, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS,

Frankrike

2.  Comité Interprofessionel du Vin de Champagne

(CIVC), 5, rue Henri Martin, 51200 EPERNAY,

Frankrike

3.  Veuve Clicquot Ponsardin, c/o CIVC med adress

som ovan

4.  Pierre Cheval, c/o CIVC med adress som ovan

Ombud: advokaten Owe Hjelmqvist, Nils Setterwalls

Advokatbyrå, Arsenalsgatan 6, 111 47  STOCKHOLM

SVARANDE Arla Foods AB (Arla), 556579-4400, Torsgatan 14,

105 46  STOCKHOLM

Ombud: advokaterna Dag Sandart och Mikael Swahn,

Sandart & Partners Advokatbyrå HB,

Engelbrektsgatan 7, 114 32  STOCKHOLM

SAKEN marknadsföring av yoghurt

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Arla Foods AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr

att vid marknadsföring av yoghurt

a) använda benämningen ”Champagnesmak” eller annan benämning där ordet cham-

pagne ingår och

b) på det sätt som skett eller på väsentligen samma sätt anknyta till det renommé som är

knutet till ordet champagne.
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2. Arla Foods AB skall ersätta Institut National des Appelations d´Origine (INAO), Comité

Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC), Veuve Clicquot Ponsardin och Pierre

Cheval för deras rättegångskostnader med åttahundratusen (800 000) kr jämte ränta en-

ligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess att be-

talning sker. Av beloppet utgör 480 000 kr ombudsarvode.

YRKANDEN, M.M.

Institut National des Appelations d´Origine (INAO), Comité Interprofessionel du Vin de

Champagne (CIVC), Veuve Cliquot Ponsardin och Pierre Cheval (INAO m.fl.) har yrkat att

Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Arla Foods AB (Arla) att

a) marknadsföra en yoghurt med benämningen Champagnesmak eller annan benämning där

ordet Champagne ingår och

b) att i sin marknadsföring för yoghurt på det sätt som skett eller på väsentligen liknande

sätt anknyta eller associera till ursprungsbeteckningen Champagne eller till det renommé

som är knutet till ursprungsbeteckningen Champagne.

Arla har bestritt INAO m.fl:s talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

DEN PÅTALADE MARKNADSFÖRINGEN

Arla har i ett pressmeddelande den 5 november 1999 informerat om en ny yoghurt under

namnet Yoggi Champagne och Yoggi Original Champagne. Pressmeddelandet har följande

lydelse:

”Från Arla till alla – en svensk fruktyoghurt med stil – Yoggi Champagne!

Champagnetillverkarna har bråda dagar. Millenieskiftet närmar sig och hysterin ökar. Vad

göra? Gå på fest, stanna hemma, låtsas som det regnar? Samtidigt lägrar sig vintermörkret

över Sverige. Vad som behövs är något som piggar upp. Något som sätter guldkant på tillva-

ron – Yoggi Champagne!

- Idén till Yoggi Champagne föddes under en god middag med kära vänner. Vi pratade om

hysterin som växer inför millenieskiftet och att det skulle vara roligt att hitta på en nyttig,

prisvärd men samtidigt festlig produkt med glimten i ögat, säger M. B., marknadschef Arla

Frukost.
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Yoggi Champagne är gjord på vita druvor, precis som riktig champagne. Den innehåller noll

procent alkohol och bara två procent fett. Doftar och smakar champagne och passar utmärkt

på frukostbordet.

_ _ _

Produkten består av Yoghurt (högpastöriserad mjölk, mjölkprotein och yoghurtkultur),

fruktberedning (socker, vit vindruvsjuice, modifierad stärkelse, pektin, citronsyra, arom)”

I ett ytterligare pressmeddelande den 18 november 1999 har namnet på produkten ändrats

till Yoggi Original med champagnesmak!   I pressmeddelandet anförs bl.a:

”Fira millenieskiftet med guldkantad frukost!

Från Arla till alla – en svensk fruktyoghurt med stil – Yoggi Original med champagnesmak!

_ _ _

Något som sätter guldkant på tillvaron – Yoggi Original med champagnesmak!”

Den 19 november 1999 publicerades i Finanstidningen en intervju med M. B., marknadschef

på Arla. Som svar på frågan om produkten verkligen smakar champagne svarar M. B.: ”Ja,

det gör den. Den är gjord på vita druvor. Men den innehåller ingen alkohol, så den är ett bra

alternativ för den som är bilburen …”

Vidare har Yoggi Original med champagnesmak! i marknadsföring som förekommit i buti-

ker, på skyltar, hylldekorationer och påsar, presenterats  med bubblor och champagnekork.

Affischer har använts föreställande nyårsfester där högtidsklädda gäster håller i en förpack-

ning Yoggi Original Champagnesmak! i stället för ett glas med champagne, där uppklädda

kypare håller i brickor med förpackningen Yoggi Original Champagnesmak!, och där kylare

med is i finns en förpackning av Yoggi Original Champagnesmak! Affischerna återges i

förminskade svartvita kopior i domsbilagorna 1-4.

På förpackningen förekommer, förutom texten ”Yoggi Original Champagnesmak! gjord på

vita druvor”, illustration med bubblor.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.
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INAO m.fl.

Champagne är en gammal dryck med anor från romartiden. Först vid slutet av 1600-talet

fick champagne den smak och det utseende den har idag. Champagne består av druvsorterna

Pinot noir, Pinot meunier och Chardonnay, varav två är blå och en vit. Några andra druv-

sorter får inte användas. Druvorna odlas av över 300 odlare i regionen Champagne i Frank-

rike. Champagne jäser två gånger varav en gång i den karakteristiska flaskan av tjockt glas.

På grund härav bildas bubblorna. Den skall lagras i minst 15 månader.

INAO är en officiell handelsorganisation under det franska jordbruks- och fiskerideparte-

mentet och representerar bl.a. samtliga champagnetillverkare. En av INAO:s viktigaste upp-

gifter är att bevara och förstärka den goodwill som är knuten till bl.a. champagne som är en

fransk ursprungsbeteckning.

CIVC är en semiofficiell handelsorganisation med uppgift att ansvara för gemensamma in-

tressen hos de olika aktörerna inom champagneindustrin. CIVC har fullmakt att agera för

industrins räkning bl.a. när det gäller att förhindra missbruk av ursprungsbeteckningen

champagne. CIVC startade sin verksamhet för över femtio år sedan. CIVC anses allmänt ha

utfört ett utomordentligt gott arbete med att bevara och förstärka den mycket höga renommé

som champagne åtnjuter runt om i världen.

Veuve Clicquot är ett av de största och mest kända champagnehusen och producerar bl.a. en

mycket välkänd champagne som i folkmun i Sverige kallas Gula Änkan. Pierre Cheval är ett

av de mindre champagnehusen.

Av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883) (Pariskonventionen) framgår att

både berörda fysiska och juridiska personer, dvs. i detta fall de olika champagnehusen, skall

ges rätt att föra talan i domstol eller vid administrativ myndighet om undertryckande av

handlingar som rör otillbörlig konkurrens m.m. Liknande regel finns i Madridöverenskom-

melsen angående undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar på handelsvaror (1891)

(Madridöverenskommelsen). Motsvarande regel om talerätt återfinns i marknadsföringsla-

gen (1995:450) (MFL).

Ursprungsangivelser delas vanligen upp i geografiska beteckningar och ursprungsbeteck-

ningar. Ursprungsbeteckningar kännetecknas av att kvaliteten eller beskaffenheten på de va-
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ror som härstammar från det aktuella området uteslutande eller huvudsakligen beror på den

geografiska miljön i området, inbegripet de naturliga och mänskliga faktorerna. Ursprungs-

beteckningarna åtnjuter såväl i internationella konventioner som i olika EG-förordningar ett

längre gående skydd än geografiska beteckningar.

Skyddet för ursprungsbeteckningar kan i många avseenden likställas med ett immaterial-

rättsligt skydd, t.ex. artikel 13 i EG-förordningen nr 2081/92 om skydd för geografiska och

ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Ursprungsbeteckningen cham-

pagne får endast användas för att beteckna ett mousserande vin som frambringats av nä-

ringsidkare inom det geografiskt noga bestämda Champagnedistriktet i Frankrike och enligt

en särskilt angiven metod (champagnemetoden) samt i enlighet med uppställda, stränga

kvalitetskrav. Champagne har status som ursprungsbeteckning.

Ursprungsbeteckningar är i Sverige skyddade bl.a. genom Sveriges tillträde till Pariskon-

ventionen och Madridöverenskommelsen. Distinktionen mellan geografiska beteckningar

och ursprungsbeteckningar upprätthålls i de olika EG-förordningarna och distinktionen skall

härigenom tillämpas i Sverige. För kvalitetsviner, såsom champagne, gäller EG-förord-

ningen nr 1493/1999 som ersatt rådets förordning (EEG) nr 823/87.

Särskilda bestämmelser rörande ursprungsbeteckningar för vin återfinns vidare i den imma-

terialrättsliga överenskommelsen om Trade aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

som antogs inom ramen för GATT/WTO. Sverige är bundet av TRIPS-avtalet med verkan

från den 1 januari 1996 och som medlem i EU.

Värdet av ursprungsbeteckningar som marknadsföringsinstrument och behovet av att skydda

dem har kommit alltmer i internationellt fokus under de senaste åren. Ursprungsbeteckning-

ar ges i många länder ett känneteckensliknande skydd antingen genom särskild lagstiftning

som i Frankrike eller under varumärkeslagarnas hägn i form av kollektivvarumärken såsom

är fallet i Sverige, jfr s. 663 i SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag samt i EG-förordningen

nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

Ursprungsbeteckningar har ett stort kommersiellt värde som marknadsföringsinstrument, att

jämföra med varumärken och andra kännetecken, vilket lett till att det blivit vanligare att

olika näringsidkare otillbörligt drar nytta av det kommersiella anseende som är knutet till en

ursprungsbeteckning för att höja statusen på sin egen produkt och för att snabbt skapa en
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igenkänning av det egna varumärket och den egna produkten utan att behöva avsätta stora

resurser för att bygga upp ett varumärke och en goodwill från start, och utan draghjälp.

Bakom ett kommersiellt anseende ligger mycket stora och långvariga investeringar. Det

kostsamt uppbyggda anseendet riskerar att skadas genom urvattning vid andras utnyttjande.

Sådana skador kan vara mycket allvarliga och irreparabla.

På senare tid har det blivit allt dyrare att föra ut nya produkter på marknaden och att bygga

upp en goodwill samt att bevara denna goodwill. På de allra flesta marknader råder en

mycket stark konkurrens och det är svårt att få uppmärksamhet för sitt budskap när många

meddelanden konkurrerar. Allt fler medier måste användas för att få genomslag. Med tanke

på de stora kostnader som är förbundna med lansering av nya produkter finns en ökad benä-

genhet hos näringsidkare att försöka åka snålskjuts på en annans näringsidkares redan väl

etablerade kommersiella anseende. Ett exempel på utnyttjandet av beteckningen champagne

är ett badskum som i Sverige marknadsförts i små champagneliknande flaskor under namnet

”Champagne Bath Gelée”. CIVC har i detta fall träffat en uppgörelse med tillverkaren av

produkten innebärande att tillverkaren åtagit sig att upphöra med försäljningen av produkten

såväl i Sverige som i andra länder.

De fem EG-förordningar vilka samtliga rör skyddet av ursprungsbeteckningar är 2081/92,

2392/89, 823/87, 1493/1999 och 40/94. EG-förordningarna medför inte något uttryckligt

skydd för ursprungskännetecken för viner utanför det egna produktområdet. Enligt en dom i

Cour d áppel i Paris från 1993 framgår emellertid att i vart fall EG-förordningen 2081/92 om

skydd för geografiska- och ursprungsbeteckningar på gemenskapsnivå, artikel 13, kan an-

vändas i förhållande till icke jämförbara produkter i den mån namnet på dessa utnyttjar det

skyddade namnets anseende. Detta resonemang bör kunna användas även i det aktuella fal-

let, varvid de åberopade EG-förordningarna analogt skall tillämpas även på andra produkter

än vin, t.ex. yoghurtprodukter. Avgörande vid bedömningen måste vara det bakomliggande

syftet med förordningarna, vilket är att bereda ursprungsbeteckningar skydd från obehörigt

och vilseledande utnyttjande.

Enligt lagstridighetsprincipen är marknadsföringsåtgärder som bedöms som lagstridiga en-

ligt specialbestämmelser att bedöma som otillbörliga enligt generalklausulen i 4 § MFL.

Principen måste också anses tillämplig på EG-rättsliga förordningar som är direkt gällande i
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Sverige och rör marknadsföring. De åberopade EG-förordningarna är direkt gällande svensk

rätt.

Renommésnyltning

Champagne är en i Sverige utomordentligt välkänd ursprungsbeteckning och betecknar en

produkt med särskilt högt renommé. Champagne är en högkvalitetsprodukt som är dyr i sitt

slag och förknippas med användning vid festliga tillfällen. Champagne är således också en

produkt som är intimt förknippad med millenieskiftet. Champagne torde vara en av de ur-

sprungsbeteckningar som åtnjuter det högsta renommé av alla ursprungsbeteckningar.

Champagne har samma ställning bland ursprungsbeteckningar som Rolls Royce har bland

varu- och firmakännetecken. När näringsidkare marknadsför andra produkter och därvid an-

vänder eller anknyter till ursprungsbeteckningen champagne sker detta regelmässigt i syfte

att utnyttja det höga renommé som champagne åtnjuter för att ge glans åt den egna produk-

ten av lyx, flärd, hög kvalitet etc. Detta utgör ett typfall av vad som i praxis förstås med re-

nommésnyltning.

Att ordet champagne är väl känt bland allmänheten och har ett synnerligen gott renommé

framgår också av den marknadsundersökning som Brand Eye AB  utfört på uppdrag av

INAO m.fl. i maj år 2002. På ett slumpmässigt urval av konsumenter i åldrarna 20-74 år för-

klarade nästan ett hundra procent av de tillfrågade att de associerade ordet champagne till fö-

reteelser som, lyx, flärd, glamour m.m. Ordet champagne kan därför inte anses som urvatt-

nat eller kännetecken för andra produkter än drycken champagne. Arla utnyttjar beteckning-

en champagne som står för en produkt av hög kvalitet till sin egen produkt som har en mer

vardaglig karaktär.

Champagne är inte vanligt förekommande i Sverige eller utomlands som beteckning för

smak eller färg. Eventuell otillbörlig användning av ordet champagne i Sverige eller utom-

lands har inte heller någon betydelse för bedömningen av det aktuella målet och ger inte

heller Arla någon rätt att använda denna. Att INAO m.fl. nu valt att föra talan mot Arla be-

ror på att yoghurt är en vardagsprodukt  med mycket stor spridning. INAO m.fl. lägger varje

år ner stora summor pengar på att bevaka och förhindra otillbörligt utnyttjande av beteck-

ningen champagne.
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Yoggi Original Champagnesmak! har varken innehållsmässigt eller framställningsmässigt

någonting gemensamt med champagne. Produkten marknadsförs under namnet Yoggi Ori-

ginal Champagnesmak! enbart för att Arla skall dra nytta av det renommé som är knutet till

ursprungsbeteckningen champagne. Produktens förpackning har även designats med bubblor

som kan uppfattas som bubblor från riktig champagne för att ytterligare anknyta till cham-

pagne. Vidare har Arla i pressmeddelanden på ett uppenbart sätt utnyttjat och snyltat på det

renommé som är knutet till champagne. I dessa sägs bl.a. att produkten doftar och smakar

champagne och att den är tillverkad av vita druvor precis som riktig champagne.

I pressmeddelandet av den 18 november 1999 uppmanas man att fira millenieskiftet med

guldkantad frukost med den aktuella yoghurten. Det finns inte någon koppling mellan en

yoghurt med druvsmak och millenieskiftet. Sådan koppling finns i stället med ursprungsbe-

teckningen champagne. Pressmeddelandet är utformat för att dra nytta av och snylta på det

renommé som tillkommer champagne.

Vidare jämställs champagne med mousserande vin i Arlas marknadsföring. Att jämställa

champagne med annat mousserande vin riskerar att förringa och urvattna värdet av den hög-

klassiga produkten champagne. Jämförelsen måste också anses strida mot EG:s direktiv om

jämförande reklam, 97/55 EG, vilken  nu implementerats i svensk rätt genom 8 a § MFL.

Marknadsdomstolen har inte i något avseende begränsat skyddet mot renommésnyltning till

snyltning på kända varumärken eller till snyltning på konkurrerande produkters kommersi-

ella anseende (jfr bl.a. det s.k. Robinson-målet, MD 1999:21). Förutom namn på TV-

program har Marknadsdomstolen även funnit att produktnamn, namn på byggnader, etc. kan

åtnjuta skydd mot renommésnyltning under förutsättning att namnen har ett kommersiellt

anseende på marknaden, dvs. är tillräckligt kända på marknaden. Det kan inte råda något

tvivel om att ursprungsbeteckningen champagne har ett mycket stort kommersiellt anseende

på marknaden.

Vilseledande enligt 6 § MFL

Vilseledande om produktens smak och kvalitet

Ursprungsbeteckningen champagne får endast användas för att beteckna ett mousserande vin

som producerats av det geografiskt noga bestämda Champagnedistriktet i Frankrike och en-
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ligt särskilt angiven metod samt i enlighet med uppställda, stränga kvalitetskrav. Det råder

ingen tvekan om att champagne betecknar och uppfattas som en produkt av särkilt hög kva-

litet. Genom att i sin marknadsföring anknyta till ursprungsbeteckningen Champagne vilse-

leder Arla om produktens kvalitet. Trots att det endast rör sig om en vanlig yoghurt som

smaksatts med vit vindruvsjuice, socker, modifierad stärkelse, pektin, citronsyra och arom

marknadsför Arla genom anknytningen till champagne, produkten som en högkvalitetspro-

dukt. Det råder ingen tvekan om att Arlas produkt inte har någon vare sig innehållsmässig

eller framställningsmässig likhet med champagne. Även om det av varudeklarationen på

förpackningen framgår att produkten inte innehåller champagne kan man inte förvänta sig att

konsumenten tar del av denna. Det förefaller som mer sannolikt  att konsumenten låter sig

påverkas av övrig marknadsföring. Marknadsföringen är härmed vilseledande om produk-

tens kvalitet.

Vilseledande om geografiskt ursprung

Genom att i sin marknadsföring anknyta till ursprungsbeteckningen Champagne vilseleder

Arla om produktens geografiska ursprung. Det finns en klar risk att konsumenter förleds att

tro att produkten eller vissa av produktens beståndsdelar kommer från distriktet Champagne

och är ett resultat av den särskilda framställningsmetod som används för att framställa

champagne. Då så inte är fallet är Arlas marknadsföring vilseledande om produktens geogra-

fiska ursprung.

Vilseledande om kommersiellt ursprung

Det finns en klar risk att konsumenter genom Arlas marknadsföring förleds att tro att det fö-

religger ett kommersiellt samband mellan Arlas produkter och champagne, t.ex. genom att

tillstånd skulle ha lämnats till utnyttjandet av bennämningen champagne eller att garantier

lämnas för Arlas produkts kvalitet och ursprung. Risken för vilseledande är alltid större när

det, som i detta fall, gäller vardagsprodukter än beträffande dyra sällanköpsprodukter.

Marknadsföringen måste således anses vilseleda om produktens kommersiella ursprung.

Vilseledande enligt 8 a § MFL

Arlas produkt pekar ut en annans produkt och drar otillbörlig fördel av den. 8 a § MFL är

därmed tillämplig även om det inte föreligger någon direkt konkurrenssituation mellan Arla
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och INAO m.fl. Det är tillräckligt att  den andres produkt är utpekad. I detta fall är samtliga

champagnetillverkares produkter utpekade.

Arla

Arla är ett av de starkaste varumärkena i Sverige och är marknadsledande när det gäller

yoghurtprodukter i landet. Arla behöver inte snylta på andra företags goodwill för att mark-

nadsföra sina produkter. Produkten Yoggi Original Champagnesmak! lanserades med anled-

ning av millenieskiftet år 2000. Anknytningen till champagne valdes för att ge produkten en

”festlig” anknytning till millenieskiftet. I Arlas pressmeddelande den 5 november 1999 kom

produkten av misstag att benämnas Yoggi Champagne. Efter påpekanden från INAO m.fl.

ändrades misstaget och i det senare pressmeddelandet den 18 november 1999 benämns pro-

dukten Yoggi Original med champagnesmak!. Varumärket Yoggi har emellertid alltid fram-

hävts i marknadsföringen.

Av innehållsdeklarationen på den aktuella förpackningen framgår tydligt vad yoghurten in-

nehåller samt att den är alkoholfri. Det är sammansättningen av de olika ingredienserna i

yoghurten, främst druvsaften, som ger den champagnesmak. För den genomsnittlige konsu-

menten måste det framstå som uppenbart att yoghurten inte innehåller riktig champagne.

Grundläggande krav på yttrandefrihet och fri konkurrens mellan näringsidkare leder till att

utgångspunkten måste vara att det står var och en fritt att använda namn (t.ex. på platser)

som är allmänt tillgängliga. Champagne är inte ett varumärke utan en geografisk ursprungs-

beteckning. Ingen av INAO m.fl. har någon individuell ensamrätt till ordet champagne.

Geografiska ursprungsbeteckningar har traditionellt sett haft ett mycket starkare skydd i

fransk rätt än i svensk rätt. Det finns en EG-rättslig reglering av hur vissa geografiska ur-

sprungsbeteckningar, bland dem champagne, får användas. Regleringen är dock begränsad

till samma slags produkter, dvs. marknadsföring av mousserande vin. En näringsidkare i

Sverige kan endast förbjudas att använda en ursprungsbeteckning om marknadsföringen är

vilseledande. Ett förbud skulle möjligen kunna utfärdas för renommésnyltning utan vilsele-

dande om näringsidkaren är konkurrent med den näringsidkare som använder den geografis-

ka ursprungsbeteckningen. Ingen av ovan nämnda situationer föreligger emellertid i det ak-

tuella målet.

Enligt Livsmedelsverkets bestämmelser får yoghurt inte benämnas fruktyoghurt om det inte

ingår riktig frukt. Däremot är det tillåtet att använda beteckningar som t.ex. jordgubbs- re-
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spektive hallonsmak för yoghurt även om den inte innehåller naturliga frukter. Av ett yttran-

de från Livsmedelsverket framgår att beteckningen champagnesmak inte behöver betyda att

produkten innehåller champagne och att ingrediensförteckningen på den aktuella yoghurt-

förpackningen inte är vilseledande eller strider mot EG:s märkningsdirektiv 79/112. Det fö-

rekommer även att glass och choklad marknadsförs med beteckningen champagnesmak.

Renommésnyltning

Arla har inte använt ordet champagne – i champagnesmak – som en ursprungsbeteckning,

dvs. för att markera att yoghurten skulle komma från regionen Champagne i Frankrike. Var-

ken genom förpackning eller annan marknadsföring kan någon konsument bibringas det in-

trycket. Någon risk för vilseledande av konsument föreligger således inte.

Champagne är en ursprungsbeteckning som i vissa sammanhang är EG-rättsligt skyddad.

Gällande EG-rättslig reglering på området begränsar sig emellertid till produktslaget vin.

EG-förordningen nr 2081/92 är t.ex. endast tillämplig på jordbruksprodukter och livsmedel.

Såvitt avser vin regleras användning av beteckningen champagne av EG-förordningen nr

823/87. Enligt denna förordning får beteckningen endast användas för viner som uppfyller

bestämmelserna i förordningen och tillämpningsföreskrifterna till förordningen (artikel 15).

Beteckningen champagne får således endast användas för att beteckna på visst sätt framställt

mousserande vin från regionen Champagne i Frankrike. Ingen konsument blir vilseledd om

att champagnesmak skulle antyda att produkten Yoggi Original kommer från Champagne-

regionen. Förordningen hindrar emellertid inte att champagne används vid beteckning och

presentation av annan dryck än vin och druvmust. Detta förutsätter att det inte föreligger nå-

gon risk för förväxling vad gäller en sådan drycks art, ursprung, exportland eller samman-

sättning.

Användningen av ordet champagne för andra drycker än mousserande vin förekommer även

i Frankrike, något som professor U. B. tycks ha bortsett ifrån i det yttrande som inhämtats av

INAO m.fl. Som exempel kan nämnas cognac, som härrör från distriktet Champagne i regi-

onen Cognac, benämnd Grande Fine Champagne. Ett annat exempel är produkten Marc de

Champagne som är tillverkad av spritsorten marc, framställd av skalrester från druvor.
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Rätten att använda olika ord och begrepp i marknadsföring kan härledas till den grundlags-

skyddade yttrandefriheten. Marknadsdomstolen har anfört att kända namn och företeelser,

om de är allmänt tillgängliga, normalt måste kunna användas också av andra näringsidkare

(MD 1999:21). Ordet champagne förekommer i ett flertal sammansatta ord, t.ex. champag-

nefrukost, champagneglas, champagnefärg och champagnesmak. Att ordet champagne an-

vänds vid saluförande av andra produkter än vin är mycket vanligt. Det finns således såväl

en klädkedja som en tidning i Sverige som heter Champagne.

Arla använder inte ordet champagne som ursprungsbeteckning. Med ordet champagnesmak

avses att upplysa om och beskriva smaken på den aktuella yoghurten. På liknande sätt mark-

nadsför Arla andra yoghurtprodukter med andra smaker, såsom persika, citron, etc. Cham-

pagnetillverkarnas intresse av att erhålla skydd för en geografisk ursprungsbeteckning utan-

för det produktslagsområde inom vilken produkten är känd måste vägas mot följderna av ett

förbud, vilket skulle innebära en orimlig inskränkning på den fria konkurrensen för icke

konkurrerande produkter.

Vilseledande enligt 6 § MFL

Vilseledande om produktens smak och kvalitet

Arla är välkänt för hög kvalitet inom sitt produktområde på samma sätt som champagne är

känt för hög kvalitet som dryck och har en gedigen erfarenhet när det gäller att producera

mejerivaror, bl.a. yoghurt. Den aktuella produkten är en fruktyoghurt med champagnesmak

och marknadsförs också som en sådan. Att marknadsföra en produkt, exempelvis glass med

champagnesmak säger dock inte något om produktens kvalitet. Yoghurten får genom sin

sammansättning smak av champagne. Yoghurten har också bedömts av Arlas s.k.

”testgrupp” som fann att yoghurten hade smak av champagne. Med den grundsammansätt-

ning som en yoghurtprodukt har kan naturligtvis inte åstadkommas någon exakt överens-

stämmelse med drycken champagne vad gäller smak och konsistens. Arla har inte mottagit

några klagomål från konsumenter som ansett att produkten inte skulle smaka champagne.

Vilseledande om geografiskt ursprung

Det saknas all risk för att konsumenten skall förledas tro att produkten eller vissa delar

kommer från Frankrike. I pressmeddelandet sägs tydligt att produkten är en svensk frukt-
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yoghurt. Det torde också vara allmänt känt att Arla är ett svenskt företag som är välkänt för

svensktillverkad yoghurt.

Vilseledande om kommersiellt ursprung

INAO m.fl. och Arla vänder sig inte till samma målgrupp av konsumenter och någon för-

växlingsrisk föreligger inte. Det kan inte antas att marknadsföringen skulle ha gett konsu-

menter intrycket att Arlas produkt har ett kommersiellt ursprung härrörande från champag-

netillverkarna (jfr MD 1996:3 och MD 1999:21). Det är dessutom så att för att undvika de-

generering av ett varumärke anses det nödvändigt att en näringsidkare omedelbart ingriper

mot det som uppfattas som missbruk av den egna ensamrätten. Angående andra produktslag

än vin kan det konstateras att INAO m.fl. inte på ett effektivt sätt ingripit mot användningen

av ordet champagne.

Vilseledande enligt 8 a § MFL

EG-direktivet 97/55 har implementerats i svensk rätt genom 8 a § MFL om jämförande re-

klam. Jämförelsen skall emellertid avse samma produkter. Om Marknadsdomstolen anser att

8 a § MFL skulle vara tillämplig även på olika produkter som i förevarande mål, bör Mark-

nadsdomstolen inhämta förhandsbesked därom från EG-domstolen.

ÅBEROPAD BEVISNING

Parterna har var och en för sin del åberopat en omfattande skriftlig bevisning.

På INAO m.fl:s begäran har professorn U. B. hörts upplysningsvis, Directeur General A. E.,

CIVC, och F. W., INAO, hörts under sanningsförsäkran samt H. K., Systembolaget AB,

hörts som vittne.

På begäran av Arla har vittnesförhör hållits med civilingenjören G. J. och produktutveck-

lingschefen E. G., båda Arla.

U. B. har hörts om sitt rättsutlåtande i målet samt  därvid uppgett bl.a. att han är osäker på

om 8 a § MFL angående jämförande reklam  endast skall tillämpas mellan konkurrenter eller
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om paragrafen är tillämplig i det aktuella målet. Det finns moment av jämförelse i målet,

t.ex. visar de påtalade affischerna yoghurtförpackningar i stället för champagne.

A. E. har uppgett bl.a. följande. Han har såväl ekonomexamen som juristutbildning. Han har

tidigare arbetat i femton år på ett konsultbolag för varumärkesfrågor. Sedan år 1986 är han

verkställande direktör för CIVC där han bl.a. har ansvar för skyddet av ursprungsbeteck-

ningen champagne på den internationella marknaden. CIVC har till uppgift bl.a. att verka för

en bra reglering av marknaden, att framställningen av champagne bibehålls på en hög nivå

och att bidra till ett fortsatt skydd av beteckningen champagne. CIVC spenderar ca en miljon

euro/år på att skydda beteckningen champagne. I distriktet Champagne finns ca 15 000 av

CIVC registrerade druvodlare av de aktuella druvsorterna. Ca 200 företag producerar och

marknadsför champagne i Frankrike och i utlandet. Champagne tillverkas av vindruvor som

har speciella egenskaper och är unika i världen. Det kyliga klimatet i distriktet Champagne

gör att vinet jäser utan tillsatser. Drycken champagne med dess karakteristiska bubblor här-

rör från 1700-talet. CIVC har varit framgångsrik i skyddet av ursprungsbeteckningen cham-

pagne. Fr.o.m. 1960-talet har CIVC bl.a. genom domstolsutslag i flera länder erhållit skydd

för beteckningen champagne. Vidare har EG  slutit ett bilateralt avtal med Sydafrika om

skydd för beteckningen champagne. F.n. pågår sådana diskussioner såväl med USA som

med Kina. Det är inte möjligt att få ett effektivt skydd för beteckningen champagne för

mousserande vin om det inte omfattar skydd även för andra varor. I Tyskland förbjöds nyli-

gen en tillverkare av mineralvatten att använda beteckningen champagne. Vidare har en

läskedryckstillverkare i Storbritannien förbjudits att använda ordet champagne. Särskilt be-

tydelsefullt är det att skydda beteckningen champagne i Frankrike. I Frankrike har förbud

erhållits mot beteckningen champagne för bl.a. cigarretter och en YSL-parfym. Vidare har

bilföretaget Citroen förbjudits att använda benämningen champagne som färgbeteckning. I

Belgien och Tyskland har f.n. åtal väckts mot flera livsmedelsproducenter för otillåten an-

vändning av ordet champagne. CIVC koncentrerar sig på att angripa missbruk av benäm-

ningen champagne vad gäller produkter som har stor spridning med stort inflytande på all-

mänheten.

Inför millenieskiftet noterade CIVC en ökning av otillåten användning av beteckningen

champagne. Franska ambassaden i Stockholm gjorde CIVC uppmärksam på Arlas mark-

nadsföring av yoghurten. Arlas marknadsföring var ovanligt omfattande och gällde en var-

dagsprodukt, som i och för sig inte var av låg kvalitet men riskerade att  förändra och banali-
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sera  beteckningen champagnes värde. Ett  ytterligare skäl att ingripa mot Arlas marknadsfö-

ring var att det gällde en livsmedelsprodukt samt fråga om champagnesmak.

Användningen av ordet champagne tillsammans med viss cognac har en historisk förklaring.

Ordet champagne härrör från det latinska ordet campagna – landsbygd – som i översättning

lyder campagne. På grund härav finns det vissa områden i Frankrike som kommit att heta

champagne och som tillverkar konjak utan att de ligger i det s.k. Champagnedistriktet.

Namnet champagne används inte ensamt  om konjak utan alltid i samband med ordet cognac

och är i detta sammanhang namnskyddat.  Konsumenterna är väl medvetna om detta och nå-

gon förväxlingsrisk mellan cognac och drycken champagne finns inte. Även drycken Marc

de Champagne, som är framställd av druvrester och har en mycket liten omsättning, har

motsvarande namnskydd. I Sverige började CIVC inte bevakningen av beteckningen cham-

pagne förrän år 1995. Situationen i Sverige är speciell på grund av det svenska spritmono-

polet. Innan Sverige blev medlem av EG hade CIVC också färre kontakter med Sverige.

CIVC har nu börjat undersöka svenska varumärken. Avslutningsvis anser han att det på

grund av drycken champagnes speciella karaktär är mycket svårt att definiera champagne-

smak  när den förekommer tillsammans med en annan produkt, i detta fall yoghurt.

F. W.

Han har juristutbildning och har tidigare arbetat inom jordbruksdepartementet i Frankrike.

Sedan två år är han anställd som jurist på INAO där han har ansvaret för franska ursprungs-

beteckningar i utlandet. INAO är ett statligt verk som lyder under jordbruksdepartementet.

Myndigheten inrättades i slutet av 1800-talet för att definiera och försvara ursprungsbeteck-

ningar. INAO består av flera regionala kommittéer med representanter från olika branscher.

På rekommendationer av kommittéerna beslutas om en viss produkt skall skyddas med ur-

sprungsbeteckning. En av INAO:s viktigaste uppgifter är att skydda ursprungsbeteckningen

champagne. Beteckningen champagne har stora ekonomiska värden både vad gäller inve-

steringar och andra värden som sammanhänger med champagnetillverkning. Franska jord-

bruksprodukter har stor betydelse för den franska ekonomin. Ursprungsbeteckningarna gör

det möjligt för de franska jordbrukarna att stanna kvar på de platser som man arbetar på.

INAO spenderar ca 500 000 euro/år för att skydda samtliga ursprungsbeteckningar. Skyddet

av ursprungsbeteckningen champagne utgör en större del av verksamheten eftersom miss-

bruket av ordet champagne är vanligast förekommande. Det har känts särskilt angeläget för
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INAO att väcka talan mot Arla på grund av att deras produkt har så stor spridning bland

konsumenterna. Det är i första hand fråga om renommésnyltning av beteckningen champag-

ne.

G. J. har uppgett bl.a. följande. Hon är civilingenjör och har arbetat på Arla sedan år 1974.

Hon har en chefsbefattning på Arla inom området för produktutveckling. Den aktuella yog-

hurten, som definieras fruktyoghurt, skulle lanseras inför millenieskiftet. Hon deltog inte

själv i produktutvecklingen av yoghurten och känner inte heller till de tester som förevarit

produkten. Hon deltog endast i diskussionerna om namnvalet. Olika namnförslag på yog-

hurten diskuterades. Det viktigaste när det gäller att namnge en produkt är att namnet inte är

vilseledande enligt EG:s märkningsdirektiv eller enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. En

fruktyoghurt benämnd t.ex. jordgubbsyoghurt måste innehålla viss mängd jordgubbar medan

en fruktyoghurt benämnd jordgubbssmak kan innehålla endast smakämnen. Hon är ingen

vinexpert utan uppfattar sig själv som en vanlig konsument när det gäller att bedöma skill-

naden i smak mellan champagne och mousserande vin. Hon känner inte till vilka druvor som

ingår i den druvjuice som ingår i yoghurten. Produkten har aldrig benämnts Champagne som

felaktigt kom att anges i Arlas pressmeddelande. När hon blev uppmärksammad om detta,

bl.a. av Franska ambassaden i Stockholm, tog hon genast kontakt med ansvarig person på

Arlas marknadsavdelning och felet rättades till. Ett nytt pressmeddelande sändes ut med den

rätta benämningen, Yoggi Original med champagnesmak! Efter en del kontakter med Livs-

medelsverket fick Arla beskedet att man inte gjort något fel när det gäller märkningen av

produkten.

E. G. har uppgett bl.a. följande. Hon är civilingenjör och har arbetat inom livsmedelsbran-

schen i tjugo år. Hon har arbetat på Arla i fyra år och är f.n. avdelningschef för den avdel-

ning som utvecklar nya produkter, bl.a. yoghurt. Varumärket Yoggi innebär hög kvalitet.

Övriga viktiga egenskaper för Yoggiprodukterna är smaken, variationer bland produkterna,

naturlighet och enkelhet. Hon hade ansvaret för utvecklingen av den aktuella produkten. Ar-

betet inleddes i januari 1999 och projektet benämndes ”Yoggi millenium”. Målsättningen

var att lansera en ny produkt i samband med millenieskiftet. Som utgångspunkt för produk-

ten valdes Yoggi Original som endast har två procents fetthalt. Arlas leverantörer av frukt-

beredningar kontaktades för att få lämpliga förslag på en yoghurt med exklusiv smak. Arla

fick ett tiotal förslag varav de flesta innehöll en kombination av frukt och alkohol. Arla be-

stämde sig för champagnesmak som bl.a. innehöll spansk vindruvsjuice. Den föreslagna

fruktberedningen blandades därefter tillsammans med den aktuella yoghurten för att sedan
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provas av produktutvecklarna på Arla. Själva namnet champagnesmak föreslogs av leve-

rantören. Smaken kommer uteslutande från aromer, en kombination av naturliga och natur-

identiska aromer. Exakt vilka aromer som ingår är en produkthemlighet som endast Arlas

leverantörer känner till. Egentligen är det en kombination av hela fruktberedningen som ger

smaken där även druvjuicen har viss betydelse. Tester genomfördes därefter av Arlas

”sensoriska” avdelning, dvs. ett antal provsmakare om ca tio personer. Gruppen består av ett

genomsnitt av svenska folket, där även nykterister kan ingå. Ingen av testpersonerna reage-

rade på att ordet champagnesmak inte var adekvat benämning på produkten. Resultatet av

testerna visade, på en niogradig skala, att yoghurten fick 8 poäng. Namnet Yoggi Champag-

ne som angavs i det första pressmeddelandet var ett misstag. Det var aldrig meningen att

produkten skulle benämnas någonting annat än Yoggi Original med champagnesmak! Arla

har inte mottagit några negativa konsumentreaktioner angående smaken på den ifrågavaran-

de yoghurten.

H. K. har uppgett bl.a. följande. Han är chef för provningsverksamheten på Systembolaget

AB där han provsmakar ett hundratal viner per vecka. Den största skillnaden mellan cham-

pagne och mousserande viner är  champagnens eleganta struktur med dess små fina bubblor.

De ingredienser som ingår i den aktuella yoghurten kan på inga villkor ge smak av cham-

pagne. Druvjuice kan aldrig ge champagnekaraktär. Det är inte de speciella druvorna som

champagne görs av som är utslagsgivande för champagnesmaken. Den speciella smaken hos

champagne härrör från den speciella jordmån och det speciella svala klimat som finns i di-

striktet Champagne.

DOMSKÄL

Målet gäller Arlas marknadsföring av en yoghurt benämnd Yoggi Original Champagne-

smak!. INAO m.fl. har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen innebär renommé-

snyltning samt att marknadsföringen är vilseledande om produktens smak och dess geogra-

fiska och kommersiella ursprung. Vidare har gjorts gällande att marknadsföringen innebär

en otillbörlig jämförelse och därmed är vilseledande enligt 8 a § MFL.

Arla lanserade produkten ifråga inför millenieskiftet år 2000. Benämningen champagnesmak

förekom, förutom på yoghurtförpackningen, på affischer och visst reklammaterial avsett för

butiker. Affischerna visar nyårsfester med högtidsklädda gäster där champagneglas och
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champagneflaskor ersatts med den aktuella yoghurtförpackningen, domsbilagorna 1-4. På det

övriga reklammaterialet förekommer bl.a. stiliserade champagnebubblor.

Drycken champagne är en sedan flera hundra år välkänd dryck. Champagne är ett mousseran-

de vin som produceras av tre olika druvsorter, vilka är odlade i distriktet Champagne. Dryck-

en får sin speciella smak och karaktär på grund av jordmånen, klimatet och framställnings-

metoden.

Inom EG finns gemensam lagstiftning om geografiska ursprungsbeteckningar. I förordningen

(EEG) nr 823/87 finns regler om skydd för ursprungsbeteckningar på bl.a. mousserande kva-

litetsviner (numera rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen

av marknaden för vin). Förordningens syfte att bl.a. förhindra vilseledande om ursprunget lig-

ger helt i linje med vad som gäller enligt MFL.

Renommésnyltning

För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin marknads-

föring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken

eller liknande. Ytterligare ett villkor för att ett förfarande skall kunna innebära renommésnylt-

ning är att det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med den andre

näringsidkaren enligt vad som nyss angetts. Förfaranden av detta slag kan strida mot general-

klausulen i 4 § MFL och det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande” till sin eko-

nomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna

vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt

sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra kon-

sumenternas marknadsöverblick. Enligt Marknadsdomstolens uppfattning måste ett renommé

i MFL:s mening också kunna skapas och innehas gemensamt av flera näringsidkare eller av

ett större, något så när avgränsat kollektiv av näringsidkare.

Champagne är ett utomordentligt välkänt namn och ursprungsbeteckning för drycken cham-

pagne. Vidare betecknar champagne en produkt med särskilt högt renommé. Det är en hög-

kvalitetsprodukt som är förknippad med festliga tillfällen och som har ett synnerligen högt

uppmärksamhetsvärde.

Arlas marknadsföring av yoghurt med champagnesmak associerar till det av de franska

champagneproducenterna och champagneföretagen inarbetade varukännetecknet champag-
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ne. Arla har därmed utnyttjat den speciella goodwill och den nimbus som anknyter till

champagne. Vid bedömningen bör man härvid, som Marknadsdomstolen också gjort i det

s.k. Robinson-avgörandet (MD 1999:21), se till helhetsbilden av marknadsföringen. Härvid

kan särskilt pekas på utformningen och färgsättningen av yoghurtförpackningen samt affi-

scherna där glas med champagne och champagneflaskor ersatts med Arlas yoghurtförpack-

ning. Mot bakgrund av det anförda föreligger enligt Marknadsdomstolens mening ett tydligt

fall av en medveten renommésnyltning.

Vilseledande

Marknadsdomstolen gör följande bedömning beträffande frågan om Arlas marknadsföring

av yoghurten också utgör vilseledande reklam enligt MFL. Frågan gäller dels vilseledande

om produktens art och karaktär enligt 6 § andra stycket 1, dels vilseledande om det kommer-

siella eller geografiska ursprunget enligt 6 § andra stycket 2.

Vad först gäller produktens art och karaktär måste benämningen champagnesmak i förening

med förpackningens utseende anses vara ägnat att inge konsumenterna föreställningen att

yoghurten till någon del innehåller champagne eller ändå smakar som champagne. Den fin-

stilta innehållsdeklarationen på förpackningen är inte tillräcklig för att neutralisera detta in-

tryck till den del det gäller förekomsten av champagne. Vad gäller smak av champagne på

annan grund framgår av den muntliga bevisningen att de ingredienser som ingår inte kan ge

sådan smak. Vad Arla anfört i denna del om testpanelens inställning och i övrigt föranleder

ingen annan bedömning. Arla har således inte visat att yoghurten verkligen har smak av

champagne. Därmed har Arla med hjälp av yoghurtens förpackning och de i målet åberopa-

de affischerna vilselett konsumenterna om yoghurtens verkliga innehåll och karaktär och

brutit mot 6 § andra stycket 1 MFL.

Eftersom yoghurt och champagne är väsensskilda produkter kan däremot Arlas förfarande

att använda beteckningen champagnesmak inte anses utgöra ett vilseledande om det kom-

mersiella eller geografiska ursprunget i den meningen som avses i 6 § andra stycket 2 MFL.

Med 8 a § kompletterades MFL med uttryckliga bestämmelser om jämförande reklam. Ge-

nom tillägget i MFL genomfördes i svensk rätt direktivet 97/55/EG om ändring av direktivet

84/450/EEG om vilseledande reklam. Då yoghurt och champagne inte är konkurrerande

produkter omfattas förfarandet inte av 8 a § MFL.
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Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt. Det förhållandet att det påtalade förfarandet har upphört utgör inte något särskilt skäl

mot att förena förbudet med vite. Marknadsdomstolen finner inte heller i övrigt att några

särskilda skäl föreligger som gör det obehövligt att förena förbudet med vite.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är INAO m.fl. vinnande parter och är därför berättigade att erhålla ersätt-

ning för sina rättegångskostnader. INAO m.fl. har tillsammans begärt ersättning med

800 000 kr, varav 480 000 kr utgör ombudsarvode och 320 000 kr avser utlägg. Det yrkade

ersättningsbeloppet får anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

Brita Swan

Ledamöter: Brita Swan, ordförande, Per Erik Lindeberg, Per Eklund, Lars-Gunnar Mattsson

och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Paul Katai


