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Internetoperatörerna är negativa mot ändring i marknadsföringslagen

SOF Svensk Operatörs Forum (Tele2, Telia Net, Telenordia, m. fl.) tillsammans med Internetombudsmannen uppvaktade den 17 februari Lagutskottet för att informera om de negativa effekter
som svenska konsumenter och operatörer riskerar att utsättas för till följd av spamming och
adresserade massutskick om den föreslagna ändringen av marknadsföringslagen (13a § andra
stycket) i Regeringens proposition om Obeställd reklam m. m.godtas.
Ändringen innebär att obeställd reklam som företag skickar med exempelvis fax inte får sändas utan att
mottagaren på förhand har lämnat sitt medgivande (opt-in). För andra metoder som e-post och reklam
över Internet, gäller i stället att obeställd reklam får skickas om inte mottagaren motsatt sig metoden.
Godkänner Riksdagen propositionen i dess nuvarande utformning kan inte en svensk Internetoperatör
hindra kunder i Sverige från att sända massutskick av reklam över Internet eftersom spamming i sig
kommer att vara tillåtet. Därmed riskerar svenska operatörer att avstängas från Internet och svenska
konsumenter riskerar att motta stora mängder oönskad och kränkande reklam av dubiös karaktär. Denna
risk ökar i samma takt som spamming förbjuds i andra länder. Många länder i Europa och ett antal
delstater i USA har förbjudit spamming och i Kanada har domstolar givit Internetoperatörer rätt att stänga
av kunder som ägnat sig åt spamming.
Situationen kan på sätt och vis jämföras med vad som gäller för sk. vit maktmusik; Sverige tillåter av
yttrandefrihetsskäl sk. vit maktmusik mm. med följd att Sverige har blivit ett europeiskt centrum för
sådan verksamhet och från Sverige exporteras sådan musik mm. till andra länder.
-Långsiktigt är opt-in ett bättre alternativ även för reklamproducenter och marknadsförare eftersom
konsumenterna avskyr den som sänder SPAM säger Mattias Svahn Föreningen Internetombudsmannen.

Den gemensamma skrivelsen återfinns i sin helhet på:
http://hb-29071.hotel.swip.net/Lagutskottet1.htm
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