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Till kulturminister Birgit Friggebo

Efter regeringens bemyndigande förordnades jag 1985 särskild utredaresom
med uppgift lämna förslag till radiolagstiftning. Utredningsarbetet haratt ny
bedrivits under benämningen radiolagsutredningen.

Utredningen har tidigare överlämnat fem delbetänkanden, nämligen
Ds 1985U 12 Kabelsändningama och videocensuren, 19872Ds U
Försöksverksamhet med nordisk frånTV rymden, rättsliga frågor,
SOU 198763 Vidaresändning satellitprogram ikabelnät, SOU 19897av
Vidgad etableringsfrihet for medier och SOU 19907 Lagstiftning förnya
reklam i svensk TV.

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet SOU 199231 Lag-
stiftning for sändningar televisionsprogram till satellit.av

Betänkandet föranleds de tilläggsdirektiv jag fickav som genom rege-
ringsbeslut den 3 1989maj dir. 198921 i den del gäller belysa kon-attsom
sekvenserna svenskt tillträde till den europeiska konventionenettav om
gränsöverskridande television.

Med anledning avtalet europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeettav om -
EES-avtalet berörs Sverige EG-direktivet 89552även TV-sänd-av om-
ningar. EG-direktivet Europarådskonventionenoch har i väsentliga delar

innehåll. Det lagförslag jag redovisar bådabygger doku-samma som nu
i avseende. Jag har vid utformningen reglerna för fast-menten utom ett attav

ställa vilket land för utgåttsändning från direktivet. I bilagasom ansvarar en
4 redovisar jag förslag till kompletterande regler hänsyn tillävenett tarsom
konventionens regler för fastställa vilket land har för TV-att som ansvar
sändningar nationsgränser.över

Jag redovisar här mina förslag i den del mina tilläggsdirektiv rörav som
Övrigasatellitsändningar. frågor, framför deallt kabellagstiftningen,rörsom

kommer behandlas i utredningens slutbetänkande.att



4 Missiv SOU 1992 31

utarbetandet deltagit kanslichefen Britt-Marie Blanck,I betänkandet harav
Sveriges Television departementssekreteraren Karin Englund, kulturde-AB,

Rolf Televerketavdelningsdirektören Jaensson, Radio, hov-partementet,
kanslirådet Marén,Greger Lindberg, kulturdepartementet, Larsrättsassessom

kanslirådetkulturdepartementet, Björn Rosén, kulturdepartementet, direktö-
Wolfgang byråchefen Wennberg, justitie-Rüdel, kabelnämnden, Bertilren

hovrättsassessom, Karl-Ivar Andersson.kanslem, sekreterare,samt som

Stockholm i april 1992

Jan Pennlöv
Karl-Ivar Andersson
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Sammanfattning

Betänkandets innehåll

Betänkandet innehåller förslag till åtgärder med anledning åtagandendeav
Sverige gjort eller till följd den europeiskagöra konventionensom avser av

gränsöverskridande television och EES-avtalet.om
I de inledande kapitlen l-7 redovisas tekniska och juridiska aspekter och

utvecklingen satellit- och kabelområdet. [kapitel 8 redovisas innehållet i
den europeiska konventionen gränsöverskridande television och EGsom
direktiv TV över gränsema.om

kapitelI 9 redovisas de överväganden ligger till grund för den före-som
slagna lagstiftning behövs för Sverige skall kunna uppfylla sinaattsom
skyldigheter ansvarigt land för sändningar till länder omfattassom som av
EES-avtalet eller den europeiska konventionen gränsöverskridande tele-om
v1s1on .

Uppdraget

I tilläggsdirektiv 19892l till radiolagsutredningen den 3 maj 1989 sägs att
den europeiska konventionen gränsöverskridande television innebär deattom

skall tillträda den måste till konventionensstater regler uppfylldaärsom attse
för alla slag gränsöverskridande sändningar, för vilka de ansvariga. Detärav
innebär måstedet finnas regler för innehållet i satellitsändningar medatt TV-

vänder sig till allmänheten. Sverige saknar sådani dag lag-program som
stiftnin

Utredningsuppdraget vidgades därför till omfatta uppgiften utarbetaatt att
förslag till satellitlag och i övrigt belysa konsekvensernaett till-svensktettav

träde till konventionen.

Ändrade förutsättningar internationellt

Under den tid utredningsarbetet pågått har förutsättningarna för utredningen
förändrats.

Sverige har sig den europeiskanärmat gemenskapen EG, dels genom
ansökan svenskt medlemsskap i EG, dels överenskommelsenom genom
mellan EG och EFTA-länderna europeiskt ekonomiskt samarbetsom-ettom
råde EES. Detta innebär EGs direktiv TV-sändningar skallatt ävenom
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genomgång8 såväl EG-direk-gälla för EFTA-ländema. kapitel finnsI en av
gränsöverskridande television.tivet den europeiska konventionensom om

medi direktivet har skett parallelltUtformningen bestämmelsernaav
avseendeEuroparådets konventionen och skillnaden i sakligtarbete med

bådade dokumenten liten.mellan är
måste delagstiftning satellitsändningar Sverige blir bundetEn om om av

såväl Europarådskonventionen EG-båda tilldokumenten hänsynta som
direktivet.

Ändrade förutsättningar nationellt

Sverigeviktig förutsättningarna för utredningenförändringEn är attannan av
1991 1469,yttrandefrihetsgrundlagsedan den l januari i har somen ny

ljud-filmer, videogram ochskyddet för yttrandefriheten i radio, TV,reglerar
förhål-skillnad iupptagningar. redovisas utförligt i kapitel En viktigDetta
svenskgrundlagen varjetidigare denlande till vad gällde är att gernyasom

sända radioprogrammedborgare och svensk juridisk rätt att genomperson
såvältråd, kallas kabelsändningar, med TVdvs. vad i dagligt tal somsom

ljudradio.
lagstiftningockså kompletterandekapitel 4 och 5 redovisas den trättI som

radiola-och ändringarikraft anledning yttrandefrihetsgrundlagenmed avav
gen.

kabelsändningsområdet redovisats i kapitel DeharFörändringarna
så1980-talettekniska utvecklingen underinnebär till följd den gottatt somav

iavsedda för allmänheten komalla satellitsändningar med TV-program att
kunderundradiosändningar, vilket innebar deradiolagens mening attvara

tillstånd enligt den tidigare lagenkabelnät kravvidaresändas i svenska utan
från år 1985.lokala kabelsändningarom

på principenallmänheten byggerlagen kabelsändningar tillDen nya om
radiohar sända och TV-pro-etableringsfrihet, dvs. och rätt attatt enom var

tillståndsgiv-tidigare anknuten tilli kabelnät. regleringDen vargram som
iningen sker i stället reglerna kabellagen.genomnu

åtaganden enligt de europeiskaSveriges överens-

kommelsema

bådeåtaganden Sverige gjort mottagning TV-programhandlarDe om avsom
sammanfat-från Sverige. kanfrån länder och sändning Deandra av program

två huvudsakliga förpliktelser.tas som
åtar mottagande land inte hindradet första sig SverigeFör mot-attsom

vidaresändninggränsöverskridande televisionssändningar ellertagning avav
sådana uppfyller direktivets och konventionens regler.sändningar deom
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För åtardet andra sig Sverige sändande land till sändningar,attsom attse
Sverige för enligt definitionerna i direktivet och konventionen,som ansvarar

uppfyller de krav uppställs bådai de dokumenten.som
I kapitel 8 redovisas bakgrund och syfte med direktivet och konventionen.

Där framgår huvudsyfte med de båda överenskommelsemaatt ett är sä-att
kerställa de TV-sändningar följer överenskomnaatt regler inte skall hin-som
dras från distribueras i de länder omfattasatt konventionen eller di-som av
rektivet.

Utöver det regelverk direktivet och konventionen föreskriver kan desom
enskilda länderna tillämpa restriktiva bestämmelser för sändningarmer som
de for sändande land.ansvarar som

Direktivet bygger harmonisering lagstiftningen i de olika med-en av
lemsländema. Romfördragets principer övergång från nationella mark-om en
nader till produktions- och distributionsmarknader skagemensamma även
gälla TV-området. friaDen rörligheten främjas sändningatt ärgenom en som
tillåten i EG-land också skall det i övriga medlemsländer.ett Genomvara
EES-avtalet utsträcks denna princip till EFTA-ländema.även

Detta innebär förpliktelse inte hindra mottagning eller vidaiesändningatten
från andra EES-länder. Det innebär dock inte någon skyldighetav program att

praktiskt sörja för sådan mottagning eller vidarespridningatt äger rum.
Vissa möjligheter inkommande sändningar bryteratt stoppa motsom re-

gelverken medges i såväl direktivet konventionen. Sverige kan dock intesom
ställa regler medger ingripanden vidaresändningar utifrånupp motsom av
kommande sändningar i omfattningstörre vad direktivetän och konventionen

Däremot kan Sverige avstå från utnyttja denna möjlighet. Lagför-anger. att
slaget i detta betänkande innebär Sverige inte utnyttjar möjligheten iatt utan
stället förlitar sig grundregeln det sändande landet för sänd-att attansvarar
ningarna följer överenskommelsema.

När det gäller de sändningar Sverige har för kan Sverige,ansvaretsom
framgått tillämpa restriktiva regler de i direktivetsom änovan, mer som anges

och konventionen. lagförslagetI har denna möjlighet utnyttjats så reklam-att
reglema restriktivaär direktivetsän och konventionens minimiregler.mer
Lagstiftningen blir dänned enhetlig detta område för alla sändningar som
Sverige för.ansvarar

Regler ansvarigt landom

Genom EES-avtalet åtar sig Sverige införa lagstiftning detatt gören som
möjligt effektivt uppfylla EG-direktivets kravatt det gäller Sverigesnär

sändande land. För Sverige skall kunna ratificeraansvar denattsom
europeiska konventionen gränsöverskridande television måste också kon-om
ventionens krav tillgodosedda.vara
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faller inom dess jurisdik-sändningarVarje skall till det förstat att somse
konventionensdirektivets ochfinns för möjliggöration attett system att reg-

upprätthålls.ler
in-båda i huvudsakinnehållet i de dokumentenEftersom överensstämmer

regelverksammanföra dessa inågra problemnebär det inte större att samma
fast-svårigheter, nämligen det gällerPå uppstår dockpunkt närlag. atten

sändning, eftersom direktivet och kon-förvilket landställa ansvarar ensom
principer det avseendet.tillämpar olika iventionen

jurisdiktionhari första hand denEnligt direktivet det överär stat som
följer direktivets regler. Iför sändningarnaprogramföretaget attsom ansvarar
programföretaget, detjurisdiktionEES-stat harandra hand, ingen äröverom

där upplänkensatellitkapacitet ellertillhandahåller frekvens ellerden stat som
sändningen.förbelägen,är som ansvarar

iför sändningarnahandEuroparådskonventionen placerar i första ansvaret
fre-land ställerhand detland där upplänken sker. I andradet somansvarar

programbolagets hem-och däreftersatellitkapacitet till förfogandekvens eller
land.

direk-konventionen gällerbortkopplingsparagraf isåGenom kalladen
tillträtt konventionen.demellan EGs medlemsländertivets regler även om

EFTA-ländema.tilldenna principGenom EES-avtalet utsträcks även
iavseendenbetänkande i allaredovisas i dettalagförslagDet utomtarsom

såväl direktivets konven-hänsyn tillfråga ansvarigt landregeln somomom
olikaansvarsreglerkonventionensEftersom direktivets och ärtionens regler.

4båda i bilagalagen. ltillfredsställande inarbetagår intedet sättatt ett
med konventio-lagtextenförslag till utformningredovisas även tarett av som

länderfleraskulle kunna blisådan lagstiftningResultatetregler. attav ennens
sändning.ansvariga för ochsamtidigt skulle kunna bli sammaen

sinsemel-möjlighetkonventionsanslutnaKonventionen de attstaternager
åtminstonekonventionen. Detfrågor reglerassluta avtal i öppnarlan som av

ansvarsfrågor för sändningardeavtalarteoretiskt möjligheten ländernaatt om
så di-länderutnyttjas alla berördaOm möjlighetberör dem. denna attavsom

detskulleharmoniseras denna punktreglerrektivets och konventionens
imed olika lösningarnadet innebärminska de olägenheterkunna som

direktivet.konventionen och
enligt direktivetsdock utformatHuvudförslaget i betänkandet är ansvars-

ratiñcering konven-inför eventuellinnebär Sverigeregler. Detta att aven
påSverige dennaratiñcering möjligmåstetionen ävenäröverväga omom en

berörda interna-Sverige bör iordning konventionen.punkt har änen annan
två tilldokumentenfrågan bringa detionella fora aktualisera att sam-om

stämmighet denna punkt
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informationRegistrering och

innebär regler sändningar till satellitLagförslaget de skall gälla föratt gessom
formen lagregler blir tillämpliga bedriver viss i lagenallaav som som en

tillståndsgivningangiven verksamhet. innebär med till kon-Det att en en
cession förpliktelser inteknutna kommer nödvändig.att vara

anmälningsplikt föreslås förEn för dem bedriver verksamheten attsom
efterlevnaden lagreglema skall kunna bevakas.av

Såväl bådekonventionen direktivet ställer krav information,storasom
programbolagen och sändningamas gäller uppgifterkaraktär. Detom om om

programbolagets och finansiering och har företrädaägare rätt attvem som
programbolaget. kunna redovisa hur olika programbolag lever tillFör att upp
bestämmelser sändningsinnehålletviss andel europeiska i ochom program
viss från fristående också uppgifterandel producenter krävsprogram om
programstatistik.

föreslåsI satellitlagen bestämmelse innebär programbolagatten som som
bedriver sändningar definition till tillsynsmyndig-enligt satellitlagens skall en

påbörjas.het anmäla sin verksamhet för innan den Regeringenregistrering
sådanbeslutar hos vilken myndighet registrering skall ske.

ocksåProgrambolagen skall årligen redovisa viss programstatistik, som
underlag till andelen europeiska och frilansproduk-rapporter om program
tioner.

någonde nationella marksända finns inte skyldighetFör TV-kanalema att
lämna redovisa deuppgifter programstatistik. För Sverige skall kunnaattom

frånuppgifter föreskrivs i EG-direktivet krävs redovisningar dessaävensom
sådanprogrambolag. skyldighet lämna uppgifter programstatistikEn att om

införas någonbör ändring i radiolagen. I övrigt krävs inte lag-genom en
tillståndändring för bedriver stödde programbolag verksamhet med avsom

enligt 5 § radiolagen.
svensk lagstiftning finns idag referensbandning TV-sänd-I regler avom

Någon sådan förningar. skyldighet finns emellertid inte för den som annans
innehåller därförräkning utför sändningar till satellit. Lagförslaget be-en

ombesörjastämmelse satellitentreprenörema skall ha skyldighetatt att attom
såvida sådan åligger någontelevisionsprogram spelas in inte skyldighet an-

Sådana inspelningar skall uppmaning tillsynsmyndigheten ställasnan. av
till förfogande.dess

Allmänna programregler

innehållerDirektivet och konventionen allmänna föreskrifter om program-
den värdigheten och andras rättigheterDär mänskligasägs attmens

innehållaskall respekteras, inte skall oanständiga elleratt programmen vara
pornografi eller obefogat för våld framkallaeller rashat,utrymme attge
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kan skadliga för barn och ungdom inte skall sändasprogram som vara
dåtider barn och ungdomar förväntaskan dem. ocksåKonventionen harse

bestämmelser nyhetsrapporteringen skall saklig och främja friattom vara en
opinionsbildning.

Dessa bestämmelser reglerna i radiolagen opartiskhet ochmotsvaras av om
saklighet, vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet demokratiskasamt
värderingar i fårprogramverksamheten. I radiolagen regler in iatt tasanges

avtal mellan regeringen och sändande företag respekt för denett ett om en-
beakÖskildes privatliv och programverksamheten skall bedrivas medattom

tande televisionens och ljudradions särskilda genomslagskraft. Den sist-av
nämnda föreskriften tolkas bl.a. programföretagen skallattsom vara var-

med skildringar kan verka ellerupprörande skrämmandesamma som pu-
bliken och särskild hänsyn till minderårigas tittarvanor vidta program-
läggningen.

I satellitlagen förs motsvarande bestämmelser in allmän föreskriftsom en
programverksamheten skall detpräglas demokratiska statsskicketsattom av

grundidéer principen alla människors lika värde och den enskildasamt om
människans frihet och värdighet. Vid utformningen programtjänsts in-av en
nehåll skall satellitprogramföretaget det gäller ochnär ämnenprogrammens
tiden for sändning hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraftta samt
dess åsiktsbildningenbetydelse för den fria utveckling.och kulturens

Beriktigande

Både direktivet och konventionen förutsätter det skall finnas möjligheteratt
till beriktigande. Varje land skall till alla fysiska juridiskaellerattse personer,
oberoende nationalitet fåeller vistelseort har uppgifter beriktigade.rätt attav
Villkoren sådanaskall denna effektivt Direktivetkan krä-rätt utövasattvara

också det skall möjligt frågorunderkasta tvister i dessa rättsligatt attver vara
prövning. bestämmelse föreslåsEn skyldighet införa beriktigande iattom
satellitlagen. Tillsynsmyndigheten skall övervaka satellitprogramföretagens
efterlevnad denna bestämmelse vidoch kan vite förelägga företaget attav
publicera beslut i vilket konstateras företaget brutit sin skyldighet iatt mot
detta avseende.

fristående10. Andel europeiska ochprogram
produktioner

En viktig principfråga för såväl EGs Europarådets medlemsländer harsom
varit stimulera produktion och distribution europeiska Dennaatt av program.
ambition har tagit sig uttryck i regler det skall finnas minst 50 %attom euro—
peiska i sändningarna.program
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friståendeEn har varit etablering produk-strävan att uppmuntraannan av
tionsbolag. I direktivet därför 10 % sändningstiden eller 10 %attanges avav
programbudgeten skall för från fristående producenter.avsätts program

föreslåssatellitlagenI bestämmelse kraven andelmotsvararen som
friståendeeuropeiska och Vidare finns tillproduktioner. tilläggettprogram

regeln europeiska i avsedda idet äratt att tas emotom program program som
Sverige bör finnas betydande andel svenska språket och meden program
svenska artister och verk svenska upphovsmän.av

Regler för sponsringll. och reklam

Direktivets och konventionens innehållerreklamregler i huvudsak samma
restriktioner svenska område.den lagstiftningen detta medgerDesom
dock total reklamvolym flerde svenska reglerna och möjligheterstörre änen

bryta med fårreklam. En viktig skillnad spelfilmer inteäratt attprogram
brytas med reklam enligt de svenska reglerna, medan detta i begränsad om-
fattning tillåtet direktivetenligt och konventionen.är

Utgångspunkten för förslaget satellitlag så långttill denna lagstiftningär att
möjligt skall följa TV-området.svensk reglering radio- och Genom deatt
svenska reklamreglema tillämpas på uppnåssatellitsändningamaäven en
enhetlighet i regelverket för de sändningar Sverige för.som ansvarar

Ansvarsbestämmelser12.

satellitlagen föreslås regler innehåll. uppsåtligenI följande ellerDenav som
underlåteroaktsamhet lämna uppgifter sitt satellitprogramföretag tillattav om

ansvariga myndigheten någon uppsåtli-den skall kunna dömas till böter. Om
eller oaktsamhet bryter bestämmelserna inspelningmotgen av om av program

kan han dömas till böter eller fängelse år.i högst ett
Om satellitprogramföretag bryter reglerna programidentifiering,ett mot om

sponsring eller reklamens utformning och omfattning skall denom om an-
svariga myndigheten kunna förelägga satellitprogramföretaget följaatt
bestämmelserna. sådant fårEtt föreläggande förenas vite. Ommed satellit-
programfönetaget inte har hemvist i riket och därför satellit-det i stället är

ansvarig för fårsändningen, myndigheten i stället riktaentreprenören ärsom
föreläggandet denne eller dennes uppdragsgivare.mot

Ändring13. befintlig lagstiftningav

För det skall åläggamöjligt de nationella TV-bolagen redovisaatt att attvara
det underlag direktivetenligt och konventionen förkrävs rapporteringsom en
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andelen måste,europeisk produktion i sändningarna redovisatsom som ovan
under punkt bestämmelse detta införas i radiolagen.en om

Vid utarbetandet förslaget till satellitlag utgångspunktenhar varit attav
reklamregler skall gälla för alla sändningar Sverige för.samma som ansvarar

Reklamreglema i satellitlagen därför med reklamreglema iöverensstämmer
radiolagen.

I direktivet och konventionen ocksåfinns regler har sin motsvarighet isom
den svenska åtagitmarknadsföringslagstiftningen. Eftersom Sverige sig att

för sändningar vårinom jurisdiktion följer reglerna i konventionenattsvara
och direktivet bör marknadsföringslagens regler utsträckas till ävenatt om-
fatta sändningar riktar sig dåtill land i de fall Sverige ansvarigtärannatsom
land. föreslåsDetta ske ändring marknadsföringslagen.genom en av

Även för lagarna marknadsföring alkoholdrycker tobaksvarorochom av
föreslås ändring. dessa finnsI i dag förbud använda TV-pro-ett mot atten

för marknadsföring akohol och tobak. Bestämmelserna gäller i daggram av
för sändningar kan i Sverige. föreslåsDessa lagar kompletterastas emotsom
med bestämmelse förbudet tobakmarknadsföra alkohol ochatt mot atten om
med hjälp TV utsträcks till gälla alla sändningar Sverigeattav som ansvarar
för enligt Europarådskonventionen eller EG-direktivet.

Övriga åtaganden enligt konventionen och direktivet främst adminis-gäller
frågor,trativa regeringens skyldighet utpeka ansvarig myndighetattsom en

för någontillsyn och rapportering. kräver enligt min bedömning inteDessa
lagstiftning den föreslagna.utöver
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Författningsförslag

tillFörslag1

tilltelevisionsprogramsatellitsändningarLag avom
allmänheten

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserAllmänna

tilltelevisionsprogramsändningarföreskrifterlag finns1 § I denna avom
§§ gälleri 2-33Föreskrifternaallmänheten.för mottagningsatelliter en-av

avtaletbundetnågot landikan ärsändningendast om eu-tas emot avsomom
konventio-europeiskaeller denEES-avtaletsamarbeteekonomisktropeiskt

gränsöverskridande television.omnen

iannonstidochprogramtjänstreklam,med sändare,denna lag2 § I avses
förstås medVidare1966755.i radiolagentelevisionen detsamma som

juridiska sätterfysiska ellerdensatellitprogramfdretag somperson
programtjänstdelellerprogramtjänsthelforoch av enensvarar ensamman

bedriverräkninglandet förhär idensatellitentreprenör annanssom
satellitkapaci-upplåtersatellit ellertilltelevisionsprogramsändningar somav

tet.

ihemvistsittharsatellitprogramföretagettillämplig3 § Lagen är om
Sverige.

bun-intelandi ärsitt hemvistsatellitprogramföretaget4 § Har annatett som
till-EES-avtalet lagensamarbete ärekonomiskteuropeisktavtaletdet omav

lämplig om
i landet, ellerhärfrån sändaretill satellit skersändningen en

satellitkapacitetanvändningfrån medsatellit skersändningen som enav
förfogarjuridisk över.fysisk ellersvensk person

heltsatellittill överens-sådan sändninginte förgäller§ Lagen5 somen
radiola-tillstånd §enligt 5med stödskersändningmedstämmer avsomen

finländskarundradiosändning19863§ lagen1966755 eller 1 avomgen
text-TV.sökbarsändningförinte hellerochtelevisionsprogram aven

tillsynsmyndigheten utövarbestämmerregeringenmyndighet6 § Den som
denna lag.efterlevnadentillsyn över av
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Register över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer
m.m.

§7 Tillsynsmyndigheten skall registerupprätta satellitprogramföre-överett
och satellitentreprenörer.tag Registret skall föras med hjälp automatiskav

databehandling. fårDet endast innehålla sådana uppgifter lämnas enligtsom
8-11 §§.

8 § Varje satellitprogramföretag och satellitentreprenör skall anmäla sig for
registrering hos tillsynsmyndigheten.

9 § Varje satellitprogramföretag skall årligen till tillsynsmyndigheten redo-
visa hur andel programtjänstenstor utgjorts sådanaav som av program som

i 15 § första stycket.avses

10 § På anmodan tillsynsmyndigheten skall satellitprogramföretagetav
lämna upplysningar företagetäger och på vilketom sättvem som program-
tjänsten finansieras.

11 § På anmodan tillsynsmyndigheten skall satellitentreprenör lämnaav en
upplysningar om

uppdragsgivarens och adress,namn
på den eller de programtjänsternamnet uppdragsgivaren sänder,som

och
hur sändningen till satellit sker.

12 § Varje satellitentreprenör bedriver sändningar enligt denna lag skallsom
ombesörja televisionsprogrammen spelasatt in. Detta gäller dock inte om
sådan skyldighet åligger någon enligt 5 kap. 3 § lagen 19911559annan
med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.

Inspelningen skall bevaras i minst månader från sändningen.sex

13 § Den enligt denna lag eller 5 kap. 3 § lagen 1991 1559som med före-
skrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

skyldigär spela in televisionsprogramatt skall uppmaning tillsyns-av
myndigheten kostnad tillställa myndigheten sådanutan inspelning.en

Programverksamheten

14 § Programverksamheten skall helhet präglas det demokratiskasom av
statsskickets grundidéer principen alla människors likasamt värde ochom
den enskilda människans frihet och värdighet. När det befogatär skall upp-
gifter förekommit i beriktigas.som ett program

Vid utformningen programtjänsts innehåll skall varje satellitprogram-av en
företag detnär gäller och utformningämnen tiden förprogrammens samt
sändning hänsyn till televisionens särskildaav taprogrammen, genomslags-
kraft dess betydelse för den fria åsiktsbildningensamt och kulturens utveck-
ling.
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hälftenskallföranlederinte särskilda skäl än15 § Om annat pro-av enmer
europeisktsändningstidårligagramtjänsts upptas ursprungprogram avav

tioeller minstårliga sändningstidendentiooch minst procentprocent avav
självständiga produ-har framställtsprograrnbudgeten avavse program som

sänderdå satellitprograrnföretagettidsändningstidSom pro-center. anses
I sänd-tävlingar ochinnehåll nyheter,med än sport,annat annonser.gram

teletext.in sändningarheller räknasningstiden skall inte av
särskildainteSverige bör,avsedd iprograrntjänstenOm är tas emotatt om

medspråketsvenskaföranlederskäl samtannat, sven-programprogram
betydandeiförekommasvenska upphovsmänoch verkska artister om-av

fattning.

inomprogramblocksammanhängandevarjeslutetbörjan och16 § I enav
be-programtjänstensellersatellitprogramföretagetsskallprogramtjänst namn

särskildaintebeteckningen,ellerDäremellan skallteckning namnet omanges.
gång timme.minstskäl föranleder armat, en peranges

sändningfår inte ienligt denna lagbedriver sändningar17 § Den ensom
kommersiellt in-på otillbörligtvederlag eller sätt ettett gynnamot annars

vadenligtfår dock lämnasbekostatUppgift programmettresse. om vem som
sägsi 18som

annonstid iundervad sändsgäller inteförsta stycketFöreskrifterna i som
televisionen.

bekostatsProgram av annansom

intenågon, be-delvis bekostatseller harOm helt18 § somett avprogram
framställertelevision ellerljudradio ellermedprogramverksamhetdriver au-

och ii börjanpå lämpligtsatellitprogramföretaget sättdiovisuella verk, skall
bidragsgivarnavilkabidragsgivaren eller är.slutet programmet ange vemav

verksamhethuvudsakliganågon,har bekostats19 § Program varsavsom
läke-alkoholdrycker ellerförsäljning tobaksvaror,tillverkning ellergäller av

får inte sändas.medel,

nyhetskommenta-innehåller ellernyheterhuvudsakligen20 § Program som
i 18såfår bekostasinte som angesrer

Annonser

sändasfår endastbetalningvederlag och21 § Reklam motmot program
televisionen.annonstid iunder

framgåskall itelevisionenannonstid iundersänds22 § Av annons somen
sändningen sker.intressevems

får intevederlag detbetalning ellersändsI annatmot upp-annonser som
hu-televisionsprogramroll iframträdandespelarträda somsom enpersoner

nyhetskommentarer.nyheter ellerhandlarvudsakligen om
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23 § En med reklam sänds under annonstid i televisionenannons fårsom
inte syfta till fånga uppmärksamheten hos barnatt under 12 år.

I med reklam får det inte uppträda ellerannonser figurerpersoner som
spelar framträdande roll i televisionsprogram huvudsakligenen vändersom
sig till bam under 12 år.

24 § Ett satellitprogramföretag får inte diskriminera någon begär fö-attsom
skall sändaretaget en annons.

25 § Av programtjänsts sändningstid dygn får högst tioen per procent avse
under annonstid i televisionen. Denna andelannonser beräknas särskilt för

tiden mellan kl. 18.00 och kl. 24.00.
Inom sändningstid timme mellan hela klockslag fåren fö-av en annonser

rekomma högst åttaunder minuter eller, i undantagsfall, tio minuter.rena
Om satellitprogramföretag endastett för del programtjänstssvarar en av en

utbud skall vad föreskrivs i första och andra styckena i ställetsom dettaavse
satellitprogramföretags sändningstid.

26 § Annonstiden i televisionen vid givet tillfälle får inte understigaett en
minut, sedan sändningstiden för den särskilda ljud- och bildsignaturen har
frånräknats.

27 § Annonser under annonstid i televisionen skall in mellansättas pro-
Annonser med reklam får dock inte förekommagrammen. under annonstiden

omedelbart före eller efter huvudsakligenett vänder sig till barnprogram som
under år.12

Utan hinder vad föreskrivs i första stycket första meningen fårav som an-
avbryta deett sättsnonser program, om

i i där det förekommer längresportprogram,pauser eller ipauser pauser
i föreställningar eller medprogram försom publi-avser evenemang pauser
ken, eller

mellan delar i består olika avslutade delar ochprogram, därsom av
varje del föregås eller följs minst 20 minuter;som av annonser varar annonser
med fårreklam dock inte förekomma under annonstiden omedelbart före eller
efter del huvudsakligen vänderprogrammet sig tillen barnav under 12som
ar.

Ansvars- och överklagandebestämmelser m.m.

28 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet inte fullgör sinsom anmälnings-av
skyldighet enligt 8 § döms till böter.

29 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet brytersom vad före-av mot som
skrivs i 12 § skyldighet spela in televisionsprogramatt dömsom till böter el-

Ärler fängelse i högst år. brottet ringa, skallett han inte dömas till ansvar.
Justitiekanslem åklagare i målär för sådant brott iom ansvar som avses

första stycket.
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lämp-satellitprogramföretagåläggafår attTillsynsmyndigheten30 § ett
harföretagetenligt vilketmyndighetenbeslutoffentliggöraligt sätt ett av

annonsdis-§i 24ellerberiktigandei 14 §bestämmelsenbrutit ommot om
kriminering.

i 9-bestämmelsernanågonsatellitprogramföretag bryterOm mot31 § avett
detföreläggatillsynsmyndighetenfår att30 §eller25-2716-23,11, 13,

vite.medfår förenasFöreläggandetbestämmelsen.följa

föreläggandefåri rikethemvistharintesatellitprogratnföretaget32 § Om
satellitentreprenören.stället riktas31 § ienligt mot

tillgång tillfåttsatellitprogramföretagetvisarsatellitentreprenörenOm att
satellitentreprenörensupplåtelsesändningsmöjligheten upp-en avavgenom

föreläggandetfår dockdet,godkäntsatellitentreprenörendragsgivare attutan
uppdragsgivaren.sigrikta mot

med vite,förenatsföreläggande,beslutTillsynsmyndighetens33 § somom
enligtåläggandebeslut§§och 13i 9-11bestämmelsernafölja samt omatt

hos kammarrätten.får överklagasbeslut,myndighetensoffentliggöra30 § att
får överklagas.inteAndra beslut

tillfälligaförgäller inteyttrandefrihetsgrundlageniBestämmelserna§34
avseddahuvudsakligen är emotatt tastelevisionsprogramsändningar somav

gälleryttrandefrihetsgrundlagen§§32 ochi 1 kap.Reglernautomlands.
sådana sändningar.fördock även

reklaminnehållersändningarriktarsatellitprogramföretagOm35 § somett
europeiskadenbundetlandnågot äribefolkningentillsärskilt annat avsom

ochSverigeinteskall,televisiongränsöverskridandekonventionen omom
satellitprogramföreta-överenskommelseingåtthar annat,landetandradet om

för tele-gällerreglerdestriderintesändningartill dessa mot somattget se
övrigaochreklamavseendelandeti detvisionssändningar program som

vid överträ-skall gälla§§31-33 ävenFöreskrifterna ivederlag.sänds mot
får dock beslutaTillsynsmyndighetenharvad omdelser sagts.som nuav

harsändningarnatill vilketlanddetbegäranefterendastföreläggande av
riktats.

1993.januarikraft den 1ilag träderDenna
verk-registreringspliktigbedriverikraftträdandevid lagensDen som

juni 1993.30dentillsynsmyndighetenhossig senastregistreraskallsamhet
denföretidenförtillsynsmyndighetenfårskälsärskildafinnsOm det
§§.3527 och19-20, 25,ibestämmelsernafrånundantagmedge1993juli1
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2 Förslag till
Lag ändring radiolagen 1966755om av

Härigenom föreskrivs i fråga l9667551radiolagen dels §1 ochom att
17 § skall ha följande lydelse, dels det i lagena skall införasatt en ny
paragraf, 7 följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
dennaI lag förstås med

radiosändning ljud, bild eller meddelande sänds med hjälpannat som av
elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser lägre 3är 000 gigahertzän och
vilka utbreder sig i rymden särskilt anordnad ledare,utan

rundradiosändning radiosändning avseddär direktatt tassom emot av
allmänheten, sändningen inte avseddär endast förom sluten krets,en vars
medlemmar förenadeär påtaglig gemenskap slaggenom änen annat ettav

intresse lyssa på ellergemensamt sändningen,att se
trddsiindning ljud, bild eller meddelande sändsannat med hjälpsom av

elektromagnetiska vågor vilka bundnaär vid särskild anordnad ledare,
sändare anordning för radiosändning radiosändare eller trådsändning

trådsändare,
anordning för mottagningmottagare radiosändning trådsändning,ellerav

radioprogram radiosändnings eller trådsändnings innehåll, detta bestårom
angivandeän,annat utom eller källa,av enkla meddelanden tid,av namn om

väderlek, nyheter eller dylikt,
reklam radioprogramett främjaär näringsidkaresavsett attsom en

avsättning tjänst eller någon nyttighet,av en vara, en annan
annonstid i televisionen sänd- annønstid i televisionen sänd-

ningstid i televisionen inleds ningstid i televisionen inledssom som
och avslutas särskild ljud- och och avslutas särskildav en ljud- ochav en
bildsignatur markerar den bildsignaturattsom markerar denattsom

sänder under den angivna tidensom sänder under den angivna tidensom
i huvudsak detta pågör uppdrag i huvudsak dettagör uppdragav av
andra. andra,

detprogramtjänst samlade utbud
ljudradio- eller televisionspro-av

sänds undergram som en gemensam
beteckning.

ILagen omtryckt 19911066.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7a§
årligenskallprogramföretagVarje

redovisaradionämnden hurtill stor
programtjiinstenandel ut-somav

sådanagjorts som avsesprogramav
lagen 19920015 § stycketförstai

televisions-satellitsändningar avom
till allmänhetenprogram

17a

programföretaget bryterOmbryter motprogramföretagetOm mot
§§,7 9-11bestämmelse i13 §9-11 §§,ibestämmelse aenen
14styckena,eller andra§ första1314 ellerstyckena,eller andraförsta

före-får radionämndeneller 15 §§,föreläggafår radionämnden§§,15
följa be-programföretagetläggafölja bestäm-programföretaget attatt

får för-Föreläggandetstämmelsen.får förenasFöreläggandetmelsen.
Motsvarande gällermed vite.gällerMotsvarandevite.med enasom

programföretaget bryterbryter motprogramföretaget enmot omen
i avtaltagits inbestämmelsei avtaltagits in ettbestämmelse ett somsom

stycket eller§ andrastödmed 7ellerandra stycket§med stöd 7 avav
tredje stycket.13 §§ tredje stycket.13

1993.januarikraft den lträder ilagDenna

2Senaste 199274.lydelse
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3 Förslag till

Lag ändring i marknadsföringslagen 1975 1418om

Härigenom föreskrivs 2 § marknadsföringslagen 19751418 skallatt ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Företaget näringsidkare vid marknadsföring tjänst ellerav vara, annan
nyttighet reklamåtgärd eller handling, strida god af-attannan som motgenom
farssed eller otillbörligsätt är konsumenter eller näringsidkare,annat mot
kan marknadsdomstolen förbjuda honom fortsätta därmed eller företagaatt att

liknande handling. Förbud kan meddelas anställd hosäven näringsid-annan
kare och handlar på näringsidkares ochvägnar iannan som samt var en som
övrigt väsentligt har bidragit till handlingen.

Föreskrifterna i första gäl-stycket
ler för televisionssändning ären som
riktad till allmänheten sänd-även om
ningen endast kan någotitas emot

land bundet avtaletärannat som av
europeiskt ekonomiskt samarbeteom

eller den europeiska konventionen
gränsöverskridande television.om

Denna lag träder i kraft den l januari 1993.
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Förslag till4

1978763 med vissaändring i lagenLag om

marknadsföring alkoholdryckerbestämmelser om av

2 § lagen 1978763 med vissa bestämmelserHärigenom föreskrivs att
följande lydelse.marknadsföring alkoholdrycker skall haavom

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2

med alkoholtill de hälsorisker förbundna brukMed hänsyn ärsom av
måttfullhet vid marknadsföring alkoholdryck. Därvidskall särskild iakttas av

marknadsföringsåtgärd fårgäller särskilt reklam- eller inte företasatt annan
påträngande till bruk alkohol.eller uppsökande ellerär avsom som uppmanar

Vid marknadsföring alkohol- Vid marknadsföring alkohol-avav
får kommersielldryck får inte kommersiell dryck inte användasanvändas

televisions- i ljudradio- eller televisions-i ljudradio- eller annonsannons
sådangällerDetta förprogram.program.

sändning lagenisom avses
satellitsändrzingarI 99200 avom

televisiønsprogram till allmänheten
sändningen endast kanäven tasom

land,någoti ärannatemot som
bundet avtalet europeisktav om

samarbete denellerekonomiskt
europeiska konventionen gräns-om
överskridande television.

fårmarknadsföring spritdryck, vin eller starköl användas kom-Vid av
tryckfrihetsför-skrift skrift vilkenmersiell i periodisk eller annanannons

på för dess utgiv-med avseende ordningenordningen tillämplig ochär som
fråga skriftskrift. gäller dock ijämförbar med periodisk Dettaning är om

tillhandahålls försäljningsställe för sådan dryckendastsom

januari 1993.lag träder i kraft den lDenna

lsenaste 19911076.lydelse
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5 Förslag till

ändringLag i lagen 1978764 med vissaom
bestämmelser marknadsföring tobaksvarorom av

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1978764 med vissa bestämmelseratt
marknadsföring tobaksvaror skall ha följande lydelse.om av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Med hänsyn till hälsorisker förbundnade med bruk tobak skallärsom av
särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring tobaksvara. Därvid gällerav
särskilt reklam- eller marknadsföringsåtgärd får företasinte äratt annan som
påträngande eller uppsökande eller till bruk tobak.som uppmanar av

Vid marknadsföring tobaks- Vid marknadsföring tobaks-av av
får fårinte användas kommersiell inte kommersiellanvändasvara vara

i ljudradio- eller televisions- i ljudradio- eller televisions-annons annons
sådanDetta gäller förprogram. program.

sändning lagenisom avses
satellitsändningarI 99200 om av

televisionsprogram till allmänheten
endastsändningen kanäven tasom

något land, bun-i äremot annat som
det avtalet ekono-europeisktav om

samarbete denmiskt eller europeiska
gränsöverskrid-konventionen om

ande television

lag träder i kraft den januari 1993.Denna l

1Senaste 19911077.lydelse
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Inledning1

3Den maj 1989 beslöt regeringen mig tilläggsdirektiv dir. 198921.att ge
Enligt tilläggsdirektiven skulle jag före den 1 november 1989 utföra följande

1 föreslå den lagstiftning behövs med anledning TV- utredning-som av
arbete,ens

2 belysa konsekvenserna svenskt tillträde Europarådetstill kon-ettav
vention gränsöverskridande television TV-konventionen föreslåom samt
den lagstiftning behövs,som

3 föreslå kabelsändningslagstiftning sådan regler för vida-är atten som
resändning satellitprogram kan tillämpas frånoberoende vilken kategoriav av

satelliter sänds föreslå sådana ändringar i lagstift-utav samtprogrammen
ningen bedöms befogade med hänsyn erfarenheternatill tillämp-som vara av
ningen.

Eftersom det inte möjligt inom den angivna tidsramen behandla allaattvar
i tilläggsdirektivenämnen valde jag först lägga fram de förslag tilltre lag-att

stiftning behövdes för reklamfmansierad TV skulle kunna införas iattsom en
Sverige. Förslagen presenterades i delbetänkandet SOU 19907 Lagstiftning
för reklam i svensk TV.

I detta betänkande behandlar jag frågorde återstår enligt tilläggsdirek-som
tiven.

Under tiden från tilläggsdirektivens tillkomst har dock förutsättningarna
för mitt utredningsarbete förändrats i flera väsentliga avseenden.

yttrandefrihetsgrundlagEn har tillkommit. Den grundlagen trädde iny nya
kraft den januaril 1992. Iden fastställs de yttrandefrihetsrättsliga villkoren
för bl.a. radio- och trådsändning ljudradio och TV.av

Förslagen i mitt nämnda delbetänkande Lagstiftning för reklam inyss
svensk TV har remissbehandlats. Proposition prop. 199091 149 radio-om
och TV-frågor beslutades den 26 1991 regeringen. Förslagen antogsmars av

riksdagen vårenunder 1991. Den lagstiftningen SFS 19911066-av nya
1073 trädde i kraft den 1 juli 1991.

EES-avtalet avtalet Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde harettom
under hösten 1991 slutförhandlats åmellan, sidan, Sverige och övrigaena
EFTA-länder åoch, andra sidan, EG. Avtalet träda i kraft denär avsett att

januaril 1993. någonMed mindre förändring kommer till följd härav det i
oktober 1989 utfärdade EG-direktivet samordning vissa bestämmelserom av

fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar utövandesom om
sändningsverksamhet för television hädanefter benämnt EG-direktivetav att

gälla för de länderäven undertecknat EES-avtalet, dvs. EFTA-ländema.som
Det därför nödvändigtär mina förslag förenliga med EG-direktivet.äratt
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innebär det tidigare gällandeyttrandefrihetsgrundlagen bl.a.Den attnya
upprätthållas.tillstånd kanför lokala kabelsändningar inte längrekravet

våren utbildningsdepartementet mina förslagSedan jag 1991 underrättat att
sådan tid lagstiftning kunde träda i kraft den 1fram iinte kunde läggas att ny

i promemoria med titeln lagstift-januari 1992 lämnade departementet Nyen
199142 förslag till ändringar i kabellag-ning kabelsändningar Ds ettom

propositionEfter remissbehandling förelades riksdagenstiftningen. en om ny
19919253. Riksdagen har med anledninglagstiftning i prop.ämnet av

19912027 kabelsändningar till all-detta i december 1991 antagit lagen om
mänheten.

från januari 1992 den tidigare lagenlagen, den lDen ersatt omsomnya
betydande förändringar. Genom denlokala kabelsändningar, innebär nya

såvidaresändning ändrats de kan tillämpaslagstiftningen har reglerna för att
jämförfrån satelliter sändsvilken kategorioberoende utprogrammenavav

alltsåi detta hänseende finnsSkäl komma med förslagunder 3. attovan nu
till-kabelsändningar iBeträffande vad i övrigtinte längre. omsom anges

gällandelagstiftningen variteftersom denläggsdirektiven kan sägas att- nya
några erfarenheter den, kan föran-inte vunnitsendast kort tid det somaven -

ändringar.leda förslag till
foljdlagstiftningenyttrandefrihetsgrundlagen,redogörelse förEn närmare

television, EG-gränsöverskridandeEuroparådets konventiontill denna, om
kabelsändningarlagenändring i radiolagen,direktivet, lagen samt enomom

betänkandekabel-TV-området följer i dettainombeskrivning utvecklingenav
avsnitt.under särskilda

tillansluta sigför Sverige skall kunnaföljd EES-avtalet ochSom attaven
reglergränsöverskridande television behövskonventionenden europeiska om

programföretag och satellitprogram-säkerställa dedet möjligtgör att attsom
ansvarigt,konventionenEG-direktivet ochföretag för vilka Sverige enligt är

EG-innehåll ochkonventionenminimiregler för sändningarnasföljer de som
innehålletlagstiftning i sändningarställer detta krävsdirektivet För omupp.

sändningarVåra gällande regler markbundna TV-till satelliter. om avnu
såväl EG-direktivetfyller kraven enligt TV-till allmänheten somprogram

alltså intekonventionen och behöver ändras.
till lagstiftning har jag iutformningen mina förslagVid en-av ny -

beaktat TV-utredningens betänkandemina direktivlighet med även-
29 september 1989. VidareTV-politiken lades fram denSOU 198973 som

SOU 1991107betänkande Lagfrekvensrättsutredningenshar jag beaktat
radiokommunikationer m.m.om
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2 Allmänt sändningar ljudradio ochom av

viaTV satellit

2.1 Sändningar till satellitupp en

Sändningar gårtill satellit i korthet till så sätt över-attupp en programmen
frånförs produktionsplatsen studion till s.k. jordstation eller upplänks-en

station, ofta via radiolänk eller kabel. Därefter sänds de med radiovågor upp
till satelliten. Upplänksstationen kan placerad vilken plats helstvara som
inom satellitens mottagningsområde, kan skilt från dess täcknings-som vara
område. Den nödvändiga sändareffekten beror satellitens mottagningspne-
standa upplänkens placering inom satellitens mottagningsområde.samt

måsteNormalt stationens sändareffekt ökas frånlängre ut centrum av sa-
tellitens mottagningsområde stationen placeras. Satelliternas mottag-som
ningsområden i allmänhet relativtär och det inte ovanligtärstora att pro-

till TV-kanal via satellit sänds från olika jordstationer i olikagrammen en upp
länder vid olika tidpunkter under dygnet.

Liksom påmottagarsidan marken pågår det teknisk utvecklingen av
prestanda för i satelliter. Detta innebär kraven upplänkssta-mottagare att
tionemas sändningsstyrka ocheller antennstorlek minskar. Den tekniska ut-
vecklingen innebär också höga prestanda kan erhållas med mindre och bil-att
ligare upplänksstationer. förhållandeDetta medför upplänksstationer kanatt

transportabla.göras Det finns till så småoch med upplänksstationer deatt
någrai få lådor.bärbara småDessa portabla stationer har blivit mycketryms

populära för Satellites.k. GatheringNews SNG, dvs. nyhetsinsamling via
satellit. Med hjälp SNG-station kan upplänkförbindelse etablerasav en en
mycket kort tid, 15 minuter. SNG-stationema kan dock inte sända medca
lika effekt upplänksstationer. måstestörre Detta kompenserasstor som

användning vid mottagande jordstationer.större antennergenom av
För uppsändning från Sverige till satelliter förfogar televerket iav program

dag bl.a. två fasta jordstationer, påöver större, i Tanum västkusten ochen en
Ågestai utanför Stockholm.

I Tanum-stationen finns och sändningsutrustning för upplänk-antenner
ning i första hand satelliter tillhör den internationella satellitorgani-mot som
sationen Intelsat. Stationen används huvudsakligen for telefoni- och datatrafik

tillfälliga TV-överforingar.samt
Ågesta-stationenI finns antal för bl.a. sändning tillett stort antenner sa-

telliter tillhör den europeiska satellitorganisationen Eutelsat, till de pri-som
vatägda Astra-satellitema till Tele-X. Stationen såvälanvänds för tele-samt
foni- och datatrafik för regelbunden sändning ochTV- radioprogramsom av

tillfälliga TV- och radioöverforingar.samt
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Televerket har också portabla och transportabla jordstationer, användssom
för tillfälliga TV- radioöverföringar såväloch inom Sverige utomlands.som

Vid sidan televerket har flera andra företag i Sverige fasta eller transpor-av .
,tabla upplänksstationer i trafik eller under installation.

2.2 Satelliter och deras funktion

En satellits huvuddelar brukar benämnas plattform respektive nyttolast. I
plattformen ingår mekanisk struktur, för termisk kontroll, elförsörj-system
ning, attitydkontroll och fjärrkontroll raketmotorer för positionskontroll.samt

bestårNyttolasten eller flera och sändarantenner antalmottagar- ettsamtav en
s.k. transpondrar. Varje bestårtransponder radiomottagare, frekvensom-av
vandlare och radiosändare. En transponder kan konstrueras för olika överfö-
ringskapacitet eller bandbredd. Beroende hur detta gjort kanär trans-en
ponder utnyttjas for eller flera samtidiga TV- och ljudradiosändningar.en

Efter mottagning i satelliten frekvensomvandlingsker och förstärkning
varefter signalen återsänds till jorden. Förutsättningarna för mottagning
jorden beror till del satellitens sändareffekt täckningsområde.och dessstor

satellitsystem måste,I vid sidan satellit, upplänksstation och mottag-av
ningsstation, finnas kontrollstation övervakar och fjärrstyr olikadeen som
funktionerna i satelliten.

måsteEn satellit i sin bana jorden hålla sådan hastighet denrunt atten
satelliten verkande centrifugalkraften jordens dragningskraft. Juuppväger

jorden satellitbanan ligger, måstedesto högre satellitens hastighetnärmare
Flertalet telesatelliter placerade i bana rakt ovanför ekvatomärvara. en en

höjd havet 36 000 km. På avstånd fråndetta jorden jor-över uppvägsav ca
dens dragningskraft centrifugalkraften satellitens hastighetnär motsvararav
jordrotationen. En satellit i denna s.k. geostationära bana förefaller därför att
stå stilla given punkt jordytan. Detta fördelaktigt bl.a. föröver är atten
mottagningsantennema marken kan fast inriktade.vara

Satelliter mångafinns för olika ändamål. De intressantast i dettaärsom
sammanhang de satelliter används för telekommunikationsändamål,är som
dvs. för den internationella telefoni- och datatrafiken för överförasamt att
ljudradio- och TV-program. Dessa Satelliter kan efterindelas olika grunder.

indelningsgrundEn vilken satellittjänst de användsär för eller ityp av som
första hand konstruerade för. indelningsgrundDennaär används för för-att
dela radiofrekvensspektrum. Därvid skiljer mellan kommunikationssa-man
telliter och direktsändande satelliter.

Kommunikationssatelliter telesatelliter används för s.k.är fast trafiksom
fixed satellite service och frekvenserutnyttjar för detta ändamål.som
Andra benämningar förekommer punkt-till-punkt-satelliter distri-är ochsom
butionssatelliter. De sänder regel med relativt låg effekt, 5-30 W. Vidaresom
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de och sänder signaler till mycket områden,tar emot hel kontinentstora en
eller Markstationema kräver därför med till 30 i diame-mer. antenner upp m

finnsDet emellertid kommunikationssatelliterter. arbetar betydligtmotsom
mindre markstationer.

Direktsändande satelliter direct broadcasting satellite, DBS kallas så-
dana satelliter kan föranvändas rundradiotrafk broadcasting satellitesom
service. Dessa satelliter sänder med betydligt högre effekt mer 100 Wän
och med koncentrerad signalstråle kommunikationssatellitema,änen mer
dvs. täckningsområdet blir mindre. Mottagning kan ske med hjälp för-av
hållandevis små hos enskilda hushåll.antenner

finnsDet också kombinerade satelliter har vissa transpondrar ärsom som
avsedda för rundradiotrañk och andra avsedda för fastär trafik. Dettasom
gäller bl.a. Tele-X.

I praktiken det svårt hänföraär satellit eller satellitlransponder tillatt denen
eller andra På tid har det dessutom konstrueratssorten. satelliterena senare

mellantingär mellan kommunikationssatelliter ochett direktsändandesom
satelliter, s.k. medeleffektsatelliter. De har relativt begränsad effekt caen
50 W och begränsat täckningsområde.ett

Medeleffektsatelliterna huvudsakligen förär avsedda TV-överforing direkt
till allmänheten. Enskild mottagning underlättas den relativt högaattgenom
signalstyrkan medger mottagning med små De utnyttjar emellertidantenner.
frekvenser avsedda för satelliter iär fast trañk. Astrasatellitema ärsom ett ex-
empel medeleffektsatelliter.

Tidigare har utgått ifrån signalstyrkan i nedlänken från satelliter iattman
fast trafik skulle kräva antenndiameter 5 eller för godtagbaren av m mer
mottagning. Med nuvarande signalstyrkor från kommunikationssatelliter
krävs 2-4 Tack snabb tekniskmottagarantenn utvecklingen om m. vare en av
mottagarprestanda och högre signalstyrka, kan mottagning med god kvalitet
ske med 1-1,5 i antenndiameter.m

Signalema från de direktsändande satelliterna tänktaär medatt tas emot
individuella i hushållen. Så enkla och billigamottagare möjligtmottagare som
skall kunna användas. Numera räknar med har dia-att antennerman som en

mellan 30 och 50 tillräckliga.meter ärcm
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3 Den internationella radiorätten och
anslutande svensk lagstiftning

3.1 Telekonventionen och radioreglementet

Radiokommunikation möjlig endastär sändare och användermottagareom
frekvens. Om två radiosändare använder frekvens kansamma mot-samma

tagningen För radiofrekvensspektrumstöras. skall kunna utnyttjasatt
bästa överallt jordensätt krävs regler internationell räckvidd.av

Dessa förhållanden tidigt upphov till mellanstatliga överenskommelsergav
i syfte ordna och fördela möjligheterna till radiotrañkatt skilda slag. Denav

gällande regleringen återfinns i den internationella telekonventionen,nu
avslutad i Nairobi den 6 november 1982. Konventionen trädde i kraft den

januaril 1984. Den kompletteras särskilda tillämpningsföreskrifter förav
radio, telegrañ och telefoni, s.k. reglementen. Den allmänna revide-senaste
ringen tillämpningsföreskriftema för radio, det s.k. radioreglementet,av
skedde 1979 och partiella revideringar har därefter gjorts vid flertalett
radiokonferenser, den februari-marsi 1992 Malaga-Tonemolinos.senaste

En revideringstörre telekonventionen gjordes 1989 i Nice, varvidav man
bl.a. gjorde uppdelning i konstitution och konvention. Dessa ersätteren en en
Nairobi-konventionen erforderligtnär antal länder ratificerat slutaktema.

internationellaDen telekonventionen och radioreglementet bindandeär
folkrätt för de har ratificerat konventionen, bland dem Sverigestater som
SÖ 198566.

Reglerna berör i och för sig enbart för informationsöverföringensättet och
inte innehållet i sändningarna. fårDe dock jag kommer be-närmare attsom-

i kapitel 9 betydelseröra vid tillämpningen såväl EG-direktivet TV-av som-
konventionen, det gäller fastställa vilkennär enligt dessaatt över-stat som
enskommelser i vissa fall skall ansvarigt land för sändningen. Detanses som
blir därför nödvändigt översiktligt redogöra för den internationella tele-att
konventionen och radioreglementet.

Vissa definitionergemensamma

I telekonventionen och radioreglementet definieras antal ord ochett stort ut-
tryck såsom telecommunication, radiocommunication, fixed service och
broadcasting service.

För satellit-TV-verksamheten definitionema fastär satellittrañk ochav sa-
tellitrundradio särskild betydelse, de definieras i radioreglementet;av

2 I2-0385.SOUl9923l
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radiocommunication service between earthFixed-Satellite Service A
satellites used; infixed points whenspecifiedstations at areone or more

links, which also besatellite-to-satelliteincludesthis service maysome cases
alsofixed-satellite servicetheinter-satellite service;effected in the may

service Punkt 22.radiocommunicationinclude feeder links for other space
radiocommunication service inService ABroadcasting-Satellite

intended forstationsretransmitted bytransmittedwhich signals space areor
general public.reception by thedirect

reception shalldirectbroadcasting-satellite service, theIn the term en-
reception. Punkt 37.communityindividual reception andbothcompass

Även reception och communityalltså individualuttrycken,de senare
reception, definieras i reglementet;

Thebroadcasting—satellite serviceReception in theIndividual recep-
service bybroadcasting-satellitestation in thefromtion of emissions a space

possessing smalland in particular thosedomestic installationssimple anten-
123.Punktnae.

broadcasting-satellite service TheReception in theCommunity re-
servicebroadcasting-satellitestation in thefromception of emissions a space

complex and havein beequipment, whichby receiving an-some cases may
intended forreception, andused for individualthan thoselarger usetennae

location;general publicof theby at oronegroupa-
124.limited Punktcoveringdistributionthrough system area.aa—

både kommuni-tilltillhör upplänkningradioreglementetEnligt programav
satellittjänst.rundradiosatelliter tjänsten fastkations- och

Telekonventionen

rubrikenhartvå avdelningar. Den förstaindelad iTelekonventionen är
innehållerprovisions och deBasicbestämmelser vä-Grundläggande

denradiofrekvensspektrum ochanvändningenprinciperna försentliga av
avdelningen, har rubrikenden andrasatellitbanan. Igeostationära som

finns bestämmelserregulationsGeneralreglementeAllmänt av
Teleunionens olika och hur deInternationellaadministrativ karaktär organom

består mängd detalj-Radioreglementetsin verksamhet.skall bedriva av en
telekonventionen nedlagda allmännautgångspunkt ideföreskrifter vilkas är

69 artiklar.med sammanlagti 13 kapitelindelatprinciperna. Reglementet är
påi första hand rele-reglerna ankommertillämpningenpraktiskaDen av

fråni vissa fall Inter-med assistansi respektive landmyndighetervanta
teleområdetpå medfackorganTeleunionen ITU, FNzs s.k.nationella

frekvensregistreringsbyråinternationella Inter-i Geneve. ITUshögkvarter
bistår fråga samordningiRegistration Board, IFRBnational Frequency om

håller internationellt frekvensregister.frekvenstilldelning ochländernas ettav



SOU 1992 31 Den radiarätteninternationella 35m.m.

Vidare bör de adminstrativanämnas konferensema för radio och för tele-
graf och telefon Adminstrative Radio Conferens respektive Adminstrative
Telegraph and Telephone Conference. Besluten radioområdet fattas vid de
administrativa radiokonferensema.

Förändringar i överenskommelsema i radioreglementet beslutas vid en
världskonferens World Administrative Radio Conference, WARC medan
regionala överenskommelser, vanligen detaljerad frekvensplan för visstetten
frekvensband beslutas vid regional konferens Regional Administrativeen
Radio Conference, RARC. administrativaDe konferensemas behörighet be-

frånslutas fall till fall efter konsultation med samtliga ITU-medlemmar.

Radioreglementet

Radioreglementets kärna den övergripande frekvensfdrdelningstabel-är
len art. 8. Den lägger fast uppdelningen radiofrekvensspektrum mellanav
olika tjänster, rundradio från sändare marken terrester rundradio,t.ex.
fast radiotrañk, mobil radiotrafik, fast satelliurafik, satellitrundradio etc.

Jorden påmed avseende frekvensanvändningenär indelad i regioner.tre
Region l består Europa inklusive hela OSS och Afrika. Region 2 utgörsav

Amerika och region 3 består huvuddelarna Asien Australien,av samtav av
Nya Zeeland och Oceanien.

När det gäller frekvenstilldelning för satelliter den traditionella ord-är
ningen frekvensbandens användning inte bestämd i detalj. kan be-är Manatt
teckna denna ordning planering i efterhand. frågaI satellitsänd-som en om
ningar dess centralaär satellitsystem innan det i brukmoment att ett nytt tas
skall koordineras från stömingsfrihetssynpunkt med redan existerande satel-
litsystem och sådanamed planerade äldre datum koordinerings-är änsom av
sökandens art. ll i radioreglementet. Koordineringsfrågoma handhas av
ländernas frekvensmyndigheter och den internationella frekvensregistrerings-
byrån.

För de upplänksstationer skall sända till andra satelliter demänsom som
tillhör Intelsat eller Eutelsat krävs dessutom, till följd Intelsat- respektiveav
Eutelsatkonventionerna, dessa organisationer godkänner sändningarnaatt ur
teknisk och ekonomisk synvinkel. I praktiken har emellertid dessa krav allt-

förlorat sin betydelse.mer
För beteckna verksamheten med fördela frekvenser använder radio-att att

reglementet olika uttryck, nämligen 1 allocation fördelning, tilldelning,tre
2 allotment utdelning, fördelning och 3 assignment tilldelning..

beslutEtt allocation innebär visst frekvensband anslås för vissatt ettom en
tjänst, för satellitrundradio. Sådana beslut fattas vid världsradiokon-t.ex. en
ferens.
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satellit-frekvenser och förolika tilldelasMed allotments att stateravses
världsradiokonferensfattas vidSådana beslut kantjänster banpositioner. en

radiokonferens.eller regionalen
frekvenstilldelningarslutligen betecknas deSom assignments en-som

indi-Sådana tilldelningartelemyndighetereller derasskilda gör.stater avser
rymd-flygplan ellerterritorium eller fartyg,inomviduella sändare statens

jurisdiktion.underkastadefarkoster är statenssom
inom televerket sköterfrekvensförvaltningenSveriges del detFör är som

fö-omvärldennotifrcering hos IFRBefterkoordineringen och gentemotsom
frekvensrättsutredningens betänkandesammanhang. Ireträder Sverige i dessa

föreslås till-radiokommunikation bl.a.SOU 1991107 Lag att enm.m.om
radioanvändningfrågor tillstånd tillståndsmyndighet skall pröva m.m.om

förste utnyttjarenmedför i princip denkoordineringarSystemet med att av
vilja använda fre-skullefår skydd allasatellitfrekvens motett som senareen

utvecklingsländerna.bl.a.förhållande kritiseratsharkvensen. Detta av
frekvensban-förhandsplaneringutvecklingsländerna önskarVad är aven

också stånd bl.a. förkommit tillSådan planering hardens användning. sa-
fråga GHz-bandet.tellitrundradion i 12om

radioregle-satellitrundradio får enligtnedlänkningar förSändningar
nämligenfrekvensband för lTU-regionfem olikaförekomma inommentet

0,62-0,79 GHz
2,5-2,69 GHz

GHzl,7-2,5
10,5-42,5 GHz
84-86 GHz

deradiotjänster, varförför andratvå banden används redanlägstaDe
så höga frekven-två banden harDe högstakan användas i Europa.knappast

bandoch dessasvårighet igenombara medsändningarna trängeratt regn,ser
återstår där-för satellitrundradio. Vadinte aktuella ärför närvarandeär som

frekvensema 11,7-12,5GHz-bandet, dvs.femte bandet, det s.k. 12med det
föremål förhandsplanering vid WARCförband blevGHz. Det detta somvar

ingårbanpositioner i radioreg-ochfrekvenser1977. Planen över numera
således gjorts uppdelninghar detbilaga 30. Genom planenlementet ensom

satellitrundradion och övriga tjänstermellanfrekvensutrymmetdet aktuellaav
rundradion.tillgång till bandet, bl.a. denhar ternestrasom

överföra 40frekvensbandetinom det sistnämndadet möjligtI Europa är att
åtskilda banpositioner i denmån två välden harfarg-TV-kanaler. I stater geo-

fre-hinder de tilldelasdet ingetsatellitbanan,stationära möter att samma
kvenser.
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Täckningsområden för direktsändande satelliter

En grundprincip enligt planen direktsändande signalstrålesatellitsär att en
fårendast medge täckning ellerland del därav.ett enav

skall inte fattas OfrånkomligaKravet dock bokstavligt. tekniska begräns-
ningar hos satellits nämligen, det omöjligtgör ärantennsystem att atten

signalstrålenskräddarsy efter det aktuella landets Till omkringlig-gränser.
gande länder uppkommer det därför alltid hel del överspills.k.nästan en
spill0ver. Mot denna bakgrund har det varit nödvändigt formuleraatt ra-
dioreglementets regel nationell täckning punkt 2674 tämligen elastiskt.om
Regeln lyder

devisingIn the Characteristics of station in the broadcasting—satel-a space
lite service, all technical available shall be theused reduce,to tomeans
maximum practicable, radiationthe the territory of otherextent over coun-
tries unless has been previously reached with suchagreementan coun-
tries.

frågaI vissa medger dessutom frekvensplanen förekom-detstater attom
signalstrålar har täckning flera länder. Grunden för dessa medgi-mer som av

vanden sådandet led i reglementets berörda regel täck-är säger attnyss som
ning tillåten de berörda länderna det.är ärom ense om

Till de fått sådantill täckning hör Sverige, Danmark,rättstater som
Finland och Norge. och dessa länder har i banpositionen femVart ett av gra-
der tilldelats fem tvåkanaler för nationell täckning och för utvidgadöst tre-
s.k. östnordisk täckning täckning Norden Island. östnordiskFörutomav
täckning disponerar alltså åttade fyra länderna tillsammans kanaler.

I detta sammanhang kan Sverige kommit med Finlandnämnas överensatt
få frånutnyttja Finlands frekvenser vid sändningar Tele-X-sa-attom en av
överenskommelsentelliten. har följts ändring lIU-planen.av en av

Ytterligare frekvensplanering

Ytterligare planering vissa frekvensband för satellittrafik företogs viden av en
världsomfattande årkonferens i Geneve 1988. Konferensen benämndes
World Administrative ConferenceRadio the of the Geostationary-on use
Satellite Orbit and the Planning of Space services Utilizing eller förkortatIt,
WARC-ORB-88.

Huvuddelen 1990.konferensens beslut trädde i kraft den 16av mars
Besluten, redovisas i den s.k. slutakten, omfattar ungefär 250 sidor.som

Olika artiklar och bilagor till radioreglementet reviderades. Därtill antogs
två planer. Bilaga 30 för upplänksstationer iA planutgörnya en re-
gionerna l 3 direktsändandeoch för matning satelliter, medav

fårangivande procedurer och tekniska Enligt denna plangrundvalar.av
Sverige, Finland och vardera fem kanaler för upplänkssta-Danmark, Norge
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serviceområdekanal speciellttioner till rundradiosatelliter. Till varje är ett av-
upplänksstationen skall belägen.inom vilketsatt vara

innehåller satellittrañk och innebär ländernaBilaga 30 plan för fastB atten
följandeför frekvensband. Planentilldelats skilda banpositioner avsersamma

frekvensband.

4 500-4 800 nedlänkMHz
6 725-7 025 MHz upplänk
10,7-10,95 nedlänkGHz

GHz nedlänkll,2-11,45
upplänkl2,75-l3,25 GHz

för varje land iWARC-ORB-88 möjliga bansegmentVid överenskoms
GHz10,7-10,95500-4 800 4,5-4,8 GHzfrekvensbanden 4 MHz samt

från satellit, sammanlagd band-GHz för sändning dvs.och l1,2—11,45 en
användas för TV-frekvensutrymmet skulle800 Om helabredd MHz.om

Såfärg-TV-kanaler 20 MHz.räcka för 40överföringar skulle det om ca
eftersom frekvensutrymmetmånga säkerligen inte användas,TV-kanaler kan

fast satellittrafik.primärt förär avsett
för sändningarutnyttjasenligt radioreglementet kanövriga band,För som

delpå vanligt Somkoordinering skefrån satelliter i fast trafik, skall sätt. en
Planeringsmötenmöjligheten till Multilateralakoordineiingsprocessen harav

satellit. omständligaför fast trafik via Detinförts i vissa angivna bandMPM
med alla debilaterala förhandlingarmed koordineringarbetet statergenom

undvikas.berörs kan därmedsom
regis-blivitockså elleringår de redanplanen sättI annatettsystem som

hos IFRB.trerade

i geostationära bananTilldelning positioner denav

ingår umyttjandet densändningar via satellitfrekvensplaneringen förVid av
tilldelas vissa fre-del. landgeostationära banan integrerad När ettsom en

tilldelning satel-satellit sker samtidigtför olika sändningar viakvenser aven
såfrämja ef-Härigenom sökergeostationära banan.litpositioner i den ettman

geostationära banan möjligt.fektivt utnyttjande den somav
geostatio-positioner i denårs konferens bestämdes vilkaVid 1977 även

direktsändande satelliter kommerskulle tilldelas debanannära attsomsom
angivna frekvensema.sända de tidigare

Varje gradAvståndet i grader.mellan banpositionema planen är mot-sex
geostationära banan.74 mil i densvarar

nedanståendeframgårbanpositionereuropeiska tilldelningarnaDe avav
19794 32.från utredningsserie, Afigur. har hämtats Nordisk Nu,Den s.

således tillgång två banpositioner, 31 gradertillnordiska länderna harDe
endast Island haroch fem grader den västliga positionen detI ärväst öst. som
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tillgång till kanaler med nationell Samtligatäckning. nordiska länder har till-
gång till banpositionen fem frångrader dennaDet position Tele-äröst. som
X-satelliten sänder.

Om två åtskildahar tillräckligt banpositioner finns det, tidigarestater som
inget hindrarnämnts, de utnyttjar frekvenser. Vid fre-attsom samma

kvensplaneringen ocksåhar detta utnyttjats.

90°VAS

za.
-J7° -3 13° -P -l o2J°Ht° +17-25-‘ -vsv +5°-
Andona Bulgarien Sovyelun-onenmacml BelgienMaltaAlbanien Cypern
Lienhten- olikaPolen merFrankrikeIsland JIKJOShVIEh gummiPortugal E rackmngsomv-Manistem RumamenHollandMonaco Tpeckoslo-Spanien Italien GreklandVatikanenStorbritannienLuxemburg vakten NorgeSchweiz Ungern svagÖsttysklandVåSllVSkIand Tug...‘Österrike Västnorden

Oslnorden

Vid WARC-ORB-88 fördelades banpositioner för satelliter i fast
trafik. Sverige erhöll positionen 11,2 grader Danmark 32,3 graderöst, öst,
Finland 46,8 grader och 3,9Norge grader tilldeladesDessutomöst öst.
Norden service cirkelbågearc arc mellan till 297 graderen gemensam
öst.

3.2 Intelsat- och Eutelsat-konventionema

3.2.1 Inledning

Mellanstatligt samarbete telekommunikationer via satellit har organiseratsom
sedan 1960-talet. Det har bl.a. resulterat i bildandet den internationella te-av
lesatellitorganisationen Intelsat. Intelsat har 119 medlemsstater ochnumera
organisationens tjänster utnyttjas i ytterligare områ-antal länder ochett stort
den.

Med detta samarbete och med anknytning tillmönster nära västeuro-som
peiskt samarbete områderymdteknologins inom Europeiska ochtogs post-
telesatnmanslutningen CEPT initiativ till bilda organisation för tele-att en
kommunikationer via satellit i Europa. Resultatet blev Eutelsat, har ettsom
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till-teleförvaltningarde vilkas30-tal medlemsstater. Det är statersamma som
CEPT.hör

andra satelliterskall sända viakrävs för denSom jag förut har nämnt som
organisationer godkännerEutelsat dessatillhör Intelsat ellerdemän attsom

nödvändigtblir därförekonomisk synvinkel. Detsändningarna teknisk ochur
innehållet och Eutelsatkonven-också för i Intelsat-redogörai korthetatt

tionema.

Intelsatkonventionen3.2.2

två dokument, huvudöverens-grundar sigIntelsatöverenskommelsen en
med ellerdtiftsöverenskommelseochkommelse mellan staternastaterna aven

dessasignatärer. Innantelekommunikationsorgandem utsedda överens-som
provisoriskastånd föregicks dekommelser kom till arrangemang.av

Överenskommelserna i kraft20 augusti 1971 och träddedendateradeär
såvälverkan den 19 maj 1972med bindandeår 1973. Sverige undertecknade

SÖ och197222driftsöverenskommelsenhuvudöverenskommelsen som
23.

sådan i varje för-och skall erkännasjuridiskIntelsat är sompersonen
Washington.har sitt idragsslutande Organisationen sätestat.
församlingen, signatärmötet,finns fyraInom Intelsat permanenta organ,

består deverkställande Församlingendetstyrelsen och staterorganet. somav
rådgi-endastoch har i huvudsakhuvudöverenskommelsen dentillär parter

driftsöverenskommelsens alla signatärersignatärmötetvande funktioner. I är
verksamhetens ekono-huvudsakligenbefogenheterföreträdda. Dess avser

dedem hari principaspekter. Styrelsenmiska och tekniska representerar som
för projekteringen,investeringsandelarna inom Intelsat. Denstörsta svarar

underhållet rymd-ochupprättandet, driftenutvecklingen, konstruktionen, av
generaldirektör.ledsverkställandesektorn. Det organet enav

Definitioner

betydelsefullasatellit-TV-verksamhetentvå föroch l definierasI artikel Ik
telekommunikatio-speciellaallmänna respektivenämligenbegrepp,

ner.
Deñnitionema lyder

förstås medöverenskommelseI denna
mobila telekommu-telekommunikationer fasta ellerallmännak

tillgängliga förtillhandahållas via satellit ochnikationer kan ärsomsom
dataöverföring,telegrafi, faksimile,såsom telefoni, telex,allmänheten,

godkända jordsta-televisionsprogram mellanöverföring ljudradio- ochav
utsändning tillIntelsats rymdsektor, för vidarehar tillträde tilltioner, som
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allmänheten, förhyrda förbindelser för någotsamt dessa ändamål. Frånav
allmänna telekommunikationer undantas dock mobila telekommunikatio-

vilka är inte tillhandahållits inomner, typ för denav provi-en som ramen
soriska överenskommelsen och den särskilda överenskommelsen, innan
denna överenskommelse för underskriftöppnas och vilka tillhandahålles
via mobila stationer i direkt förbindelse med satellit, vilken projekte-ären
rad, helt eller delvis, för tillhandahålla telekommunikationeratt avseende
luftfartssäkerhet, luftfartskontroll, luftradionavigering eller sjöradionavi-
gering;

l speciella telek0mmunikationer
telekommunikationer kan tillhandahållas via satellit dock icke sådanasom

definieras i denna artikels paragraf k. Speciellasom telekommunikatio-
ner inbegriper, begränsas inte till, radionavigering, ljudradio- ochmen
TV-sändning från satellit för mottagning allmänheten telekom-samtav
munikationer för forsknings-, meteorologi- och jordresursövervaknings-
ändamål.

Intelsats uppgift

Intelsats främsta påuppgift är kommersiell tillhandahållagrundvalatt
sådan rymdsektor erfordras for allmänna internationellasom tele-
kommunikationer artikel III a.

Med rymdsektor förstås därvid såväl telesatellitema för deras funktionsom
erforderlig utrustning för styrning, kontroll och övervakning m.m.

påKrav koordinering med andra system

En mycket viktig bestämmelse artikelär XIV, slår fast och sig-parternassom
rättigheternatäremas och skyldigheter.

Paragraf d i artikeln gäller utnyttjande rymdsektorsutrustning vid sidanav
Intelsats för tillgodose kontrahents behovattav allmänna interna-en av

tionella telekommunikationer. Artikeln slår fast under vilka villkor an-
dra än Intelsat fårsystem användas. Bestämmelsen innebär krav ko-ett
ordinering i förväg varje satellitsystem för allmänna internationellanyttav te-
lekommunikationeri fråga om

l teknisk förenlighet med Intelsats verksamhet,
2 Intelsat inte skall åsamkas betydandeatt ekonomisk skada och
3 direkta teleförbindelser mellanatt samtliga deltagare Intelsatsgenom

rymdsektor inte skall äventyras.

Det bör påpekas det endast förär allmänna internationellaatt tele-
kommunikationer det krävs koordinering i fråga ekonomisksom om
skada.
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telekommunikationer, be-specielladvs.telesatellittjänster,Andra
vadenligtIntelsatsystemetförenliga medteknisktbara somhöver vara

FråganIntelsatöverenskommelsen.e iartikel XIVi enomnärmare anges
såbetydelsedärförkategorin harandraellertill den stortjänst hörviss ena

förorsaka Intelsatkansatellitsystemvisstgällandedet kan göras ettattsnart
skada.ekonomiskbetydande

enligtskyldighetersinaunderlåtit iakttaharfördragsslutandeOm attparten
haskall utträttbeslutaförsamlingenfåröverenskommelsen parten uratt anses

b i.artikel XVIIntelsat
koordine-reglerarföreskrifterfinnsIdriftsöverenskommelsen som

ringsförfarandet närmare.
lyderPunkt ajordstationer.godkännandebehandlarArtikel 14 av

Intelsatsanvändningförjordstationgodkännandeansökan avavom
denden signatär part,till Intelsatinges utsettsskallrymdsektor avsomav

Vadbelägen.kommerellerjordstationenterritorium är attpå varavars
juris-står underinteterritoriumbelägna partsjordstationergäller som

telekommunika-bemyndigatvederbörligeningesskall ansökandiktion av
tionsorgan.

telekommunikationsor-detellersignatärregel denic detEnligt punkt är
deföljerjordstationenvidverksamhetenföri a attsvararsomavsesgan som

godkännandet.vidgivitsregler och normer som
Punkt arymdsektorskapacitet.tilldelningbehandlarArtikel 15 av

b lyderoch
ingivasskallrymdsektorIntelsatskapacitet itilldelningAnsökana avom
stårinteterritoriumfrågaeller, när ärsignatär,till Intelsat un-somomav

telekommunika-bemyndigatvederbörligenjurisdiktion,der ettparts av
tionsorgan.

med deenlighetskall irymdsektori IntelsatskapacitetTilldelningb av
överenskom-artikel iXstödmedstyrelsenfastställtsvillkor avavsom

stårinteterritoriumfrågaeller, ärsignatär. närmelsen, un-somomavse
telekommunika-bemyndigadevederbörligendetjurisdiktion,der parts

ansökningen.ingivittionsorgan som

tele-detellersignatärdet denjordstationergäller ärmed vadlikhetI som
förrymdsektornkapacitet itilldelatskommunikationsorgan svararsomsom

punkt c.följsochvillkoruppställdaatt normer

Eutelsatkonventionen3.2.3

Intelsatöverens-delartillämpligaibaserasEutelsatKonventionen om
och iEutelsatkonventionenifinnsBestämmelsernakommelsen. en an-om
underteck-föröppnadesKonventionendriftsöverenskommelse.slutande

1985.septemberi kraft den 1träddejuli 1982 och15nande den
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Eutelsat juridiskär har sitt i Parissäte artikelen VI.person som
Organisationen förvaltas församling, styrelse och verkställandeav en etten

under ledning generaldirektör. Församlingenorgan består alla kon-av en av
ventionens Styrelsen består företrädare förparter. samtliga signatärer tillav
driftsöverenskommelsen. Generaldirektören Eutelsats högsteär verkställande
tjänsteman och dess legale ställföreträdare.

Definitioner

Även i Eutelsatkonventionen definieras uttrycken allmänna och speciella
telekommunikationer artikel I k och 1. Deñnitionema lyder

k allmänna telekommunikationer fasta eller mobila telekommunikatio-
kan tillhandahållas via satellit och tillgängliganer försom är allmän-som

heten, såsom telefoni, telegrafi, telex, faksimile, dataöverföring, video-
överföring ljudradio-tex, och televisionsprogram mellan godkändaav

jordstationer med tillträde till Eutelsats rymdsektor för vidare utsändning
till allmänheten, tlertjänstöverföringar, förhyrda förbindelser församt an-
vändning någotvid ovannämnda ändamål;av
l speciella telekommunikationer andra telekommunikationer kansom
tillhandahållas via satellit de definierasän i punkt k i denna artikel.som
Detta inbegriper, begränsas inte till, radionavigering, ljudradio- ochmen
TV-sändning via satellit, telekommunikationer för rymdforskning,samt
meteorologi och jordresursövervakning.

Koordineringskrav

Tidigare har uppmärksammats artikel XIV d i lntelsatkonventionen. Den
i Eutelsatkonventionenmotsvaras artikel XVI a och b. Dessa bestämmel-av

handlar andra rymdsektorer Eutelsats ochän lyderser om

a Varje eller signatär, ellerpart blir medveten nå-som avser, attsom om
inom jurisdiktion självpartens eller igon person samverkanattavser,

med andra förvärvaupprätta, eller använda rymdsektorsutrustning vid si-
dan Eutelsats rymdsektor för tillgodose sina behov allmännaav att in-av
ternationella telekommunikationer inom Eutelsats rymdsektors betjänings-
område så detta definieras i konventionens artikel III a och b, skallsom
före upprättandet, förvärvet eller användningen sådan utrustning viaav
styrelsen förse församlingen med alla upplysningar intresse iärsom av
saken. Styrelsen skall därvid fastställa det troligtär Eutelsat kom-attom

förorsakas betydande ekonomiskatt skada. Styrelsenmer skall under-
ställa församlingen sin och sina slutsatser.rapport
Församlingen skall utlåtandesitt inom månader från detavge attsex
ovannämnda förfarande började. Ett med församlingenmöte kanextra
sammankallas for detta ändamål.
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underställaochutarbetaåtgärderförstasinaskallStyrelsenb som en av
dåskallsignatärellervarje partenriktlinjerdeförsamlingen partsom —
inomnågonblir medveteneller att par-signatäreneller personomavser,

andramed upprättasamverkaniellersjälvjurisdiktion atttens avser
tillgodoseförrymdsektorEutelsatssidan attvidrymdsektorsutrusming av

tele-internationellanationella ellerspeciella,ellerallmännabehovsina av
och dessutrustningsådansäkerställaförbeaktakommunikationer attatt- rymd-planeradebefintliga ellerEutelsatsmedförenligteknisktdrift blir

omlopps-förochradiofrekvensspektret utrymmetanvändningsektors av
banon

telekommunikationerinternationellaallmännaförsatellitsystemVarje nytt
frågaiförhandskoordinerasalltsåmåstevill omupprättamedlemsstatsom en

ekonomisk skada.betydandeEutelsatförorsakaintebl.a. att
konventionenenligtskyldighetnågoniakttaunderlåtitharOm attparten

artikelEutelsathaskall utträttbeslutaförsamlingenfår parten uratt anses
b i.XVIII

koordineringsförfa-reglerinnehåller närmareDriftsöverenskommelsen om
Intelsat.förgällerliknar demReglernarandeL som

telekommu-bemyndigadevederbörligenellersignatärbaraDet är statsen
jordstationergodkännandeansökningarfår innikationsorgan avomgesom

också dessarymdsektor. Det ärEutelsatskapacitet i organtilldelningeller av
uppfylls.verksamhetenförochvillkorför att normersvararsom

skallvilkenbetänkande äri dettabetydelse stat an-fråga somEn är avsom
sådansubjekt. En ärnågotförfogande för stattillsatellitkapacitetställthases

såväl denibestämmelsernaenligtlandansvarigtfalli vissa att somanse
EG-direkti-televisiongränsöverskridandekonventioneneuropeiska somom

Jagtelevisionen.iaktiviteterövervakningsamordningangående avvet av
kapitelibestämmelsersistnämndaförredogörautförligtkommer att

ochIntelsat-enligtframhållas detsagda bördet attbakgrundMot av nu
redogörelser, ärframgått tidigaremåni vissEutelsatkonventionerna, avsom

telekommunika-medlemsstaternasolikadedvs.signatärer, genomgenom
rymdsektorska-tillgång tillfårradioföretag,någon,tionsorgan, ettt.ex.som

pacitet.

1982963och lagenRymdfördraget3.3 om

rymdverksamhet

placerade i krets-telesatelliterflertalet2.2avsnitti ärtidigareSom ennämnts
ocksåhar000 km. Jag36omkringhavethöjdjorden överbana avrunt en

bara finnsdetochgeostationäraregel atttelesatelliter ärpåpekat enatt som
höjdenangivnadenbelägendennämligen ärsatellitbana,geostationär som

ekvatorplanet.i
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Luftrummet ovanför land- och vattenterritorium luft-stats utgören statens
territorium. rymdåldemsFöre inträde hade inte anledning försökaattman
bestämma långthur luftområdet sträcker sig. Numera det emellertidupp anses

rymden outer space ligger utanför luftområdet.att
Denna ståndpunkt kommer bl.a. till årsuttryck i 1967 fördrag rymdensom

och himlakropparnas utforskande och utnyttjande, det s.k. rymdfördraget. I
artikel 2 i fördraget heter det rymden, däri inbegripet månen ochatt yttre öv-
riga himlakroppar, inte kan förvärvas någon hävdandestatav genom av suve-
ränitet, nyttjande eller besittningstagande eller sätt.genom annat

Genom folkrättens regler territorialhöghetatt gäller för destaternasom
delar lufthavet luftterritoriumutgör inte för rymden harstatensav som men
frågan uppkommit hur skall rymden från detavgränsa övriga lufthavet.man
Tills vidare torde denna i praktiken kunna sågräns dras allt luftrum utanföratt
jordatmosfären hänförs till rymden. Utmärkande för rymden alltså bl.a.är att
luftrurnmet saknar den bärkraft nödvändig för hållaär exempelvisattsom ett
flygplan svävande.

Sverige SÖratiñcerade rymdfördraget den 25 maj 1967 19677.
Fördragets innehåll principer förutgörs uppträdande vid utfor-staternasav
skandet rymden, däri inbegripet månen och övrigayttre himlakroppar.av

För Sverige skall kunna uppfylla sina förpliktelseratt enligt rymdfördraget
har riksdagen antagit lagen 1982963 rymdverksamhet. Till rymdverk-om
samhet räknas, förutom sådan verksamhet helt iäger rymden,yttresom rum
utsändning rymdforemål åtgärderalla för ellermanövrerasamtav att annat

påverkasätt utsända rymdföremål. Att enbart signaler eller informa-ta emot
tion i form från föremål i rymden räknas inte rymdverksam-yttreannan som
het l §.

Mottagande ljudradio- och TV-program faller således utanför lagensav
tillämpningsområde. Inte heller upplänkssändningar ljudradio- och TV-av

till satelliter rymdverksamhetutgöra i lagens mening.program anses
tillståndUtan får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt

territorium någon svenskaän Svensk fysisk eller juridiskav staten.annan
får inte heller bedriva rymdverksamhet någon sådantperson annanstans utan

tillstånd 2 §.
Tillstånd till rymdverksamhet meddelas regeringen. Tillståndet får be-av

olikagränsas och förenassätt med villkor 3 §. Tillståndsplikten straff-är
sanktionerad 5 § och tillståndet återkallaskan villkoren åsidosätts 4 §.om
Vidare finns bestämmelse skadeståndsskyldighet ien gentemotom staten
vissa fall 6 §.
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Radiolagen3.4

Inledning

lagstiftning anslu-del svenskjag beröra dendetta avsnitt kommerI att somav
i dettajag tidigare berörtöverenskommelsertill internationelladeter som

kapitel.
ändrad 19927419911066, ochomtryckt1966755,Radiolagen senast

iTV-verksamhetenljudradion ochförfattningen förgrundläggandedenär
dejag behandlakapitel kommerföljande avsnitten i dettavårt land. deI att

reglerprograminnehålleti sändning, dvs.regler änannat omenavsersom
programinnehålletreglersändningar. Radiolagensochsändarätt mottaatt om

kapitelredovisas ikommer att
förbetydelsehardefinitioner vissa begreppinleds medRadiolagen somav

sammanhang finnslagstiftningsområdet 1 §. dettaIhela det radiorättsliga
rund-radiosändning,innebörden begreppenindet skäl närmareatt av

radiosändning, sändare och mottagare.
sändsmeddelandeförstås ljud, bild ellerradiosändningMed annat som

gi-3 000lägrevågor vilkas frekvenserelektromagnetiska är änmed hjälp av
ledare.särskilt anordnadrymdensig ivilka utbredergahertz och utan

radiocommuni-till uttrycketradiosändning anknyter därmedBegreppet
radioreglemente.och dessinternationella telekonventionencation i

avseddradiosändningrundradiosändningMed är tasattsomavses
slu-förinte avsedd endastsändningenallmänheten,direkt är enemot omav

påtaglig gemenskapförenademedlemmarkrets, är an-ten avengenomvars
på sändningen. Be-ellerintresse lyssnaslag än attgemensamtnat ett se

broadcasting-service i telekon-uttrycketi drag tillanknyter storagreppet
och radioreglementet.ventionen

ellerradiosändareradiosändninganordning försändareMed avses
trådsändare.trådsändning

ellerradiosändningmottagninganordning förMed mottagare avavses
trådsändning.

det gällerbetydelserundradiosändningav närInnebörden begreppet är av
satellitsändningar. Itillämpningsområde frågairadiolagensfastställaatt om

ff.och198763 70 ff. 77SOUdelbetänkandeutredningens tidigare s.s.
kommer i detrundradiosändningsdefmitionen. Jagutförlig analysfinns aven

fråga.dennaavsnittet belysa blaföljande att

tillståndskrav rundradiosändningaravseende3.4.1 Radiolagens

sända radiopro-tillstånd i landetregeringen för härkrävs rättDet attav
stycket radiolagen.rundradiosändning 5 § förstaigram
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Tillståndskravet gäller både vid ursprunglig rundradiosändning dåoch
rundradiosändningen vidaresändning,är dvs. samtidig och oförändraden en
återutsändning sändning.av en annan

För sändning skall rundradiosändning krävs bl.a.att en anses som en
den avsedd direktär allmänheten. Beträffande uttrycketatt att tas emot av

direkt uttalade departementschefen i propositionen till lagen prop.
1966 149 36 fårordet innebära sändningen överförs frånatt sän-atts. anses
daren till mellanliggandemottagaren utan att passera en

I rättsfallet NJA 1976 95, det s.k. Skönstaholmsmålet, uttalade högstas.
domstolen beträffande frågan huruvida sändning skall avsedden anses vara
för allmänheten eller denna bedömning bör ske för varje led för sigatt när

sändning företas i flera led.en
I kapitel 2 har jag redogjort för vad med upplänkningen, dvs.som avses

frånsändning jordstation till satellit; dessa sändningar enligtutgören en en
radioreglementet fast satellittjänst, oberoende satellitens beskaffenhet. Avav
ordet direkt i definitionen rundradiosändning och nämnda rättsfallav av nyss
framgår sändningar från jorden till satellit inte kan betraktasatt rund-en som
radiosändningar enligt radiolagen. Först då radiosignalema lämnat satelliten
för sändas tillbaka till jorden kan de avseddaatt direktatt tas emotvara av
allmänheten. Endast den s.k. nedlänkningen kan därmed rundradio-vara en
sändning i radiolagens mening.

När det gäller från kommunikationssatelliter dessa sänd-program anses
ningar, vilket i viss mån framgår de tidigare redogörelsema i kapitel 2 ochav

fast satellittjänst.utgöra Nedlänkningen från sådan satellit enligtären en
radioreglementet sluten och inte sändning ärprogramtransporten en som av-
sedd direkt allmänheten. sådanaInte heller kan satellitsignaleratt mottas av
betraktas nmdradiosändningar enligt radiolagen. Det följer de intesom attav

avseddaär direkt allmänheten.att tas emot av
Som tidigare berörts i detta kapitel definierar internationella radioreglemen-
begreppet rundradiosatellittjänst br0adcasting-satellitetet service som en

radiokommunikationstjänst där satellitsignalema avsedda direktär att mottas
allmänheten. I kapitel 2 har jag berört vad med medeleffektssa-av som avses

telliter. Kabelnämnden hari två beslut den 15 februari 1989 och den 29 no-
medeleffektssatellitervember 1990 funnit antal vid tillämpningen ka-att ett av

bellagen direktsändande satelliter och inte satelliter i fastattvar anse som som
trafik. Ett motsvarande resultat nåstorde vid prövning enligt radiolagen.en
Nedlänkningen från direktsändande satellit blir i enlighet med vad ti-en som
digare betraktanämnts rundradiosändning i radiolagens mening.att som en
Det krävs, detta, inte något tillstånd sådanaför sändningar enligt 5 §trots
första stycket radiolagen.

Detta följd tillståndskravetär enligt nämnda bestämmelse har bl.a.atten av
den ytterligare begränsningen det bara gäller sändningar sker här iatt som
landet. Genom lagändring 1986 SFS 19861209 fick bestämmelsen i 5 §en



31radiorätten SOU 1992Den internationella m.m.

ilydelse. Dessförinnan hette detförsta stycket radiolagen sin nuvarande para-
första företag regeringen bestämmer hadegrafens stycke de rätt attatt som

från häri landet. Ordenradioprogram i rundradiosändning sändaresända
åsyftadesalltså utgått Någon saklig ändringfrån har lagtexten.sändare ur

anförde i specialmotiveringen tillinte enligt vad departementschefenmed detta
framhålls uttrycket häri§ 1985862109 s.35.5 prop. Det även rättatt att

sådan medreglerar verksamhetsända visar radiolagen endastlandet att
från sändare i landet.skersändning ljudradio- och TV-program somav

svensktinteavsnitt 3.3 jag redogjort för rymdenI har är attatt somanse
telesatellit,radiolagenmedför vid prövning enligtterritorium. Detta att enen

sändareintebefinner sig i den geostationära banan, är att som enansesom
häri landet.

tillståndskrav i fråga rundra-anförda följer radiolagensAv det att omnu
sådana rundradiosändningar,omfattardiosändningar endast ut-som

rundradio-omfattas integår från på territorium. Däremotsändare svenskten
från satelliter.sändningar

i programföretagenhar dagtill rundradiosändning TV-programRätt av
Aktiebolag,Nordisk TelevisionRadio-koncemen ochinom Sveriges som

sådana sammanslutningarmarksända TV-kanalen,sänder i den tredje samt
sändningarrundradiosändning hörenligt närradiolagen. Tillsänder ävensom

televisionspro-rundradiosändning finländska19863enligt lagen avom
gram.

tillståndskrav övriga sändningarför3.4.2 Radiolagens

gällerrundradiosändningarintesådana radiosändningarBeträffande ärsom
tillståndnågra regler kravetsåvitt intresse inte andra änär av rege-nu av

inneha ochförmyndighet regeringen bestämmerringen eller den att an-som
vända radiosändare.

satellit,från jorden till s.k.framgått sändningarSom förut kan upp-en
betyder det interundradiosändningar. Detlänkningar, inte betraktas attsom

sådana får inne-sändningarnågra lagbestämmelser vadfinns särskilda om
radiosändare.tillståndskravet för användahålla. gäller i stället endastHär att

påfår här i riket ellerradiosändareradiolagen 1966755Enligt 2 §
eller användas endast denluftfartyg riket innehasfartyg ellersvenskt utom av

myndighet regeringen bestämmer.fått tillstånd regeringen eller somsom av
åta-ordning Sverigesför dennaTillstånd meddelas för viss tid. Grunden är

dess radioreglementetelekonventionen ochenligt den internationellaganden
1966149 28.se s.prop.

1967446 radiosändare.kungörelsenradiolagen kompletteras2 § omav
myndig-tillstånd för statligEnligt kungörelsen meddelar televerket änannan

radiolagen eller kungörelsenanvända radiosändare. Varkenhet inneha elleratt
tillstånd meddelasinnehåller några för skallregler förutsättningarna attom
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radiokommunikationSOU 1991107 Lageller betänkandetIvägras. om
radiokommunika-särskild lagföreslår frekvensrättsutredningen omenm.m.,

innehåller bl.a.§§ i radiolagen och3 och 4tion, Förslaget ersätterm.m.
sådana regler.förslag till

liksomlagen skall detföreslagnafrekvensrättsutredningenEnligt den av
Frågorradiosändare.användatillstånd för inneha ellerkrävas att omnu

regeringen bestämmer.tillståndsmyndighettillstånd prövas somav en
striderradioanvändningen inteavseddaTillstånd meddelas denskall om

säkerställasyftar tillnågra grunder i lagen. Dessade attmot som angesav
radiokommuni-sådanfrekvensanvändning,från effektivfrihet störningar, en

bered-åsiktsbildningen,till den friaviktig med hänsynkation särskiltärsom
försvars-radioanvändningarbefintliga ochför utvecklingskap samtnyaav

frekvensutrymme.maktens behov av
för vilkasådana utsändningaranvända sändare förTillstånd inneha ochatt
finnsfår endast detmeddelasmedgivande enligt lagdet krävs ettomannan

förutsändningarexempelRundradiosändningarsådant medgivande. är ett
vilka särskilt medgivande krävs.

radiosändningMottagning3.4.3 av

användas och Dettainnehas ochfårEnligt 3 § radiolagen mottagare av var en.
för rundra-sådana inte avseddagäller för alla slag ärävenmottagare, somav

sammanhang.i dettaintressedock intedio. undantag finnsEtt är avsom
rundradiosatelli-från såväl direktsändandesändningarmottagningEnskild av

tillåten.3 § radiolagenfrån fast trafik enligtsatelliter i ärter som
i tillinskränkningen denTV-avgift den enda rättFörutom krav är an-

sådantfår användasinte sättvändning, i 3 attatt mottagarensom ges
platsermottagning andra störs.

for kunnabehövssådana tekniska hjälpmedelinnehaRätten taattatt som
3 § tredjeskyddad enligt 1 kap.konstitutionelltradioprogram äremot numera

yttrandefrihetsgrundlagen.stycket

Vidaresändning radioprogram3.4.4 av

kabelsändningarlokala1985677fanns i radiolagen och lagenTidigare om
tråd till allmänheten.radioprogram itillstånd för sända vissakrav att

sändatillförsäkrar ochyttrandefrihetsgrundlagenEftersom rätt att ra-var en
såväli radio-tillståndsplikten upphävtstråd till allmänheten hardioprogram i

till allmänheten.19912027 kabelsändningarlagen lagen omsom
givetvisgällerfår således fritt. DettaTrådsändningar bedrivasnumera

också vidaresändning satellitsignaler.för av
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lagstiftningsvenskregler iAllmänna4

programinnehållet ibetydelse förmed

radiosändningar

Regeringsformen4.1

yttrandefriheten ochintarfri- och rättigheternagrundlagsskyddadeBland de
ställning.informationsfriheten centralen

varje medborgare19911503regeringsformen RF, omtrycktEnligt är
informationsfrihetyttrandefrihet ochtillförsäkraddet allmännagentemot

skrift ellerfrihet i tal,beskrivsYttrandefriheten2 kap. l § RF. attsom en
åsikter ochtankar,upplysningar uttryckameddelabild eller sätt samtannat

ochfriheten inhämtainformationsfrihetkänslor. Med emotatt ta upp-avses
andras yttranden.i övrigt dellysningar tasamt av

omfatt-har detvidsträckt. I principyttrandefrihetsbegreppRFs är samma
Europarådets konventionartikel 10 imotsvarande begrepp enligtning som

yttrandefrihe-föreskrifterför mänskliga rättigheterna. RFsskydd de omom
kommersiella reklamen.gäller därför denäventen

lag. Detprincip begränsas endast ärfår yttrandefriheten iEnligt RF genom
tillåta begränsningarförbehållet elleralltså riksdagen besluta yttran-att avom

begränsningar iFöreskrifter12 § första stycket RF.defriheten 2 kap. om
lag.meddelasinformationsfriheten kan inte heller änsättannat genom

angivits i RF.får ske lag harbegränsningarDe närmaregenomsom
ochyttrandefrihetenför begränsningallmän förutsättning gällerSom av

andra rättighets-föreskrivet för vissainformationsfriheten detsamma ärsom
sådan får förendast§ stycket RF. Enbegränsningar i 2 kap. 12 andra göras

samhälle.ändamål i demokratisktgodtagbarttillgodose är ettatt ett som
nödvändigt med hänsynvadfår vidare aldrigBegränsningen ärutöver som

så långtsiginte heller sträckaändamål föranlett den ochtill det har attsom
såsom folkstyrelsensåsiktsbildningenden friaden hotutgör ett mot en av

politisk, reli-grundbegränsning får inte enbartgrundvalar. En göras av
åskådning.sådangiös, kulturell eller annan

vilka speciellastycket RF underi 2 kap. 13 § förstaHärutöver anges
får begränsas.informationsfrihetenförutsättningar yttrandefriheten ochsom

ordningfolkförsörjningen, allmänfår till rikets säkerhet,ske med hänsynDet
förebyggandet ochhelgd ellerenskilds anseende, privatlivetsoch säkerhet,

näringsverksamhet be-får sig ibeivrandet brott. Vidare friheten att yttraav
informationsfrihe-får yttrandefriheten ochbegränsningarI övrigtgränsas. av

föranleder det.ske endast särskilt viktiga skälten om
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Enligt 2 kap. 13 § första stycket fårRF alltså friheten sig i nä-att yttra
ringsverksamhet begränsas. I motiven till bestämmelsen har framhållits att
bestämmelsen inte avsåg uttalanden opinionsbildningskaraktär prop.av
19757629 109. Uttrycket yttranden i näringsverksamhet torde därförs.
väsentligen syfta endast den kommersiella reklamen. påMen grund be-av

fårstämmelsen möjligheterna sådan reklamgöra begränsas någraatt utan att
speciella hänsyn måste vad föreskrivsutöver i 2 kap.tas 12 § andrasom
stycket RF jfr. Holmberg-Stjemquist, Grundlagama, 1980, 127, Petrén-s.
Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 1980, 76. RF alltså inte någots. ger mer
detaljerat materiellt skydd för den kommersiella reklamen.

Föreskrifterna i 2 kap. 13 § första stycket RF avslutas framgåttsom nyss
med generalklausul enligt vilken yttrandefriheten och informationsfrihetenen
får begränsas särskilt viktiga skäl föranleder det. I samband med till-om
komsten denna bestämmelse år 1976 ansåg justitieministem denav att gav

förstöd den dåvarande regeln i §5 radiolagen 1966755 förensamrättom
Sveriges Radio bedriva rundradioverksamhet seatt 197576209prop.

155.s.
Vid bedömandet vilka begränsningar får ske med stöd 2 kap.av som av

13 § första stycket RF skall enligt grundlagens föreskrift särskilt beaktas
vikten vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska,av re-
ligiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter 2 kap. 13 §
andra stycket RF.

Denna föreskrift har betecknats yttrande- och informationsfrihetenssom
kärna Holmberg-Stjemquist, 127. I samband med bestämmelsensa.a. s.
tillkomst betecknade justitieministem denna såsom beskrivning de sär-en av
skilt centrala delarna yttrandefriheten prop. 197576209, 109.av s.

Som begränsning yttrandefriheten och informationsfriheten inteav anses
meddelande föreskrifter avseende yttrandes innehållutanav ett när-som

reglerar visst spridasätt eller yttranden 2 kap.att 13 § tredjemare ta emot
stycket RF. Bestämmelsen syftar s.k. ordningsföreskrifter.

Som exempel ordningsföreskrifter inom den radiorättsliga regleringen
kan 8 §nämnas lagen 198941 TV-avgift och 3 § andra stycket radiola-om

förstnämndaI bestämmelse föreskrivs den blir innehavaregen. att som av en
TV-mottagare och avgiftsskyldig förär innehavet, 15 dagar däref-som senast

skall anmäla innehavet till Radiotjänstter Kiruna AB. Enligt den fö-senare
reskriften får inte användas sådantmottagare sätt mottagningen på andraatt
platser störs.

Bestämmelserna i RF vilka begränsningar får i yttrandefri-görasom som
heten gäller inte tryckfriheten och motsvarande frihet sig i ljudradio,att yttra
television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upp-
tagningar rörliga bilder ljudupptagningar 2 kap. l § andra stycketav samt
RF. Beträffande tryckfriheten respektive motsvarande frihet sig iatt yttra
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tryckfrihetsförordningeniföreskrivsstället vadgäller iljudradio somm.m.
yttrandefrihetsgrundlagen.repektive19911500omtryckt

Tryckfrihetsförordningen4.2

Allmänt

tryckfrihetsförord-stycket§ förstalförstås enligt l kap.tryckfrihetMed
el-myndigheternågraskriftermedborgaresningen varje rätt utanutatt avge

åtalaskunnaintelagda hinder,förväg rätteniallmänna attler andra organ
intedomstol ochlaglig rätteninförinnehåll attskriftens ängrund annat enav

tydlig lag.striderdå dettafallinnehållet ifor än motstraffaskunna annat
förtryckfrihet ochallmänforgrunder attmed dessaöverensstämmelseI en
enligtstår detupplysningallsidigmeningsutbyte ochfrittsäkerställa ett en

iakttagandemedfrittmedborgarevarjestyckeparagrafs andra att- avsamma
tankarsinaskrifti tryckttryckfrihetsförordningenbestämmelserna i yttra-

ochuppgiftermeddelahandlingarallmännaoffentliggöraåsikter,och samt
helst.vadunderrättelser i ämne som

syfteTryckfrihetens

tryckfrihetsförord-stycketandral §enligt 1 kap.syfteTryckfrihetens är
upplysning.allsidigochmeningsutbytefrittsäkerställaningen ett enatt

hand deni förstaskyddastryckfrihetsförordningenibestämmelsernaGenom
samhällsfrågor. Menolikainformationsflödet idet friadebatten ochfria

trycktasig iområde. Frihetendettatillinte begränsat att yttraskyddet är
konst-religiösa,innebärhelst. Dettavadskrifter gäller t.ex.attämne som

lika välskyddetomfattasframställningarvetenskapliganärliga och somav
underhållningskaraktär.framställningar renav

harskrifterochskriftertrycktatryckfrihetsförordningen skyddasI som
kap.uppfyllda lförutsättningarvissa ärjämförbartframställts sätt,ett om

ingripan-barameningendenexklusiv iTryckfrihetsförordningen§. är att5
be-vissskrifter. Entrycktafårstöd i grundlagenhar görasden motsom

missbrukgrundasinteingripandendockskyddetgränsning i är att som
3 §.kap.tryckfrihetsförordningen ltillåtna sidanvidtryckfriheten är avav

kanbedrägeribrott, gär-iledskrift användsOm tryckt ettett t.ex.somen
tryckfrihetsför-inågot särskilt stöddet finnssålunda beivrasningen utan att

utsträckning kunnaviss görasLikaså ingripanden i motordningen. anses
tryckfrihets-bestämmelse inågondet finnskommersiell reklam, även utan att

kap. 9 § l.tillåter dock ldet seuttryckligenförordningen som
byggerfrån allmännadetingrepptryckta ordetför detSkyddet mot

tryckfri-bestämmelser isärskildaprinciper. finnsgrundläggande Detvissa
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hetsförordningen censur-förbud, etableringsfrihet, specielltom ett ansvarssys-
medtem särskild ochett uttömmande regleringensamansvar, trycldri-en av

hetsbrotten, skydd för meddelare m.fl. ansvarsbegränsning ochgenom ano-
nymitetsskydd och särskild rättegångsordning i tryckfrihetsmål med bl.a.en
Jury.

Censurförbudet

En tryckfrihetens viktigaste principer censurförbudet.är Av bestämmelsenav
i kap.l 2 § tryckfrihetsförordningen följer det allmänna inte får förhands-att
granska skrift skall tryckas. Det allmänna får inte helleren stödsom utan av
bestämmelse i tryckfrihetsförordningen hindra skrifts tryckning, utgivningen
eller spridning grund skriftens innehåll.av

Etableringsfrihet

Enligt 4 kap. l § tryckfrihetsförordningen skall själv ellerrätt med biträdeatt
andra tryckpress framställa tryckalster tillkomma varjeav svenskgenom

medborgare eller svensk juridisk Det råder således etableringsfrihetperson.
för den vill framställa tryckta skrifter.som

Det speciella ansvarighetssystemet

Det speciella med principiellt ocksåsystemet skyddett utgör ettensamansvar
för tryckfriheten. Ansvarighetssystemet innebär enligt 8 kap. tryckfrihetsför-
ordningen endast normalt straffrättsligtatt är ansvarig för vaden person som
trycks i skrift. Vem skall ansvarig för olika fallär angivet ien som anses
tryckfrihetsförordningen. Ansvaret vilar i första hand särskilt utsedden
utgivare, det periodiskär skrift, och i andra fall författaren. Häravom en
följer något för brottet i princip inte kanatt utkrävas andra medver-ansvar av
kande denän ansvarigär enligt tryckfrihetsförordningen. Gämings-som
mannaskapet exklusivt.är

Den straffrättsligt ansvarige också för skadestånd i anledningsvarar av
brottet se kap..ll Skadestånd kan dock utkrävas även tillägarenav en pe-
riodisk skrift ioch andra fall forläggaren.av

Med följer också i princip frihet från straffrättsligtensamansvaret en an-
för den medverkat till skriftlig framställning,svar tryck-som t.ex.en genom

ning, utgivning eller spridning. I undantagsfall kan dock utkrävasansvar av
har medverkat till framställning i tryck enligt bestämmel-personer som en

i 7 kap. 3 § och ll kap. l § tredje stycket tryckfrihetsförordningen.serna
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tryckfrihetsbrottenregleringensärskildaDen av

missbrukpå grundingripandentryckfrihetenskyddet för ärinslag iEtt att av
föreligger.tryckfrihetsbrottfår ske baratryckfriheten omav

gärningarvissatryckfrihetsförordningen5 §§4 ochI 7 kap. somanges
brottantalomfattarUppräkningentryckfrihetsbrott. ettskall grovasomanses

vålds-barnpomograñbrott, olagafolkgrupp,hetsrikets säkerhet, motmot
in-publiceringsbrottvissaförolämpningochförtalskildring i bild, samt som

enligtförutsättertryckfrihetsbrottStraff försekretess.åsidosättandenebär av
också vanlig lag.enligtbrottsligagärningarnatryckfrihetsförordningen äratt

täck-dubbelkrävertryckfrihetsbrottförsåuttryckasbrukarDetta att ansvar
ning.

detinnebärtryckfrihetsförordningenibrottskatalogen attsärskildaDen
fårområdeför deti grundlagenskrifter drassåvitt tryckta gränsgäller somen

skallgärningEftersomlagstiftning.vanligstraffbeläggas med varaengenom
straffrättsligtföranledaför kunnavanlig lagocksåstraffbelagd att an-genom

kriminaliseringskrift kani trycktyttrandebegåsdennär ett enengenomsvar
upphävasellerområdet inskränkastryckfrihetsrättsliga ettdet van-genom

utvidgningstraffbestämmelse ellermedanlagstiftningsbeslut,ligt avenen ny
grundlagsändring.normalt krävergammalen

fårskrifttrycktexklusivtockså närtryckfrihetsförordningen reglerasI en
Även förskadeståndsansvarutkrävandekonñskeras.elleri beslag avtas

tryckfrihetsför-ibestämmelsernastödtryckfriheten fordrarmissbruk avav
ordningen.

m.fl.meddelareSkyddet för

frihettryckfrihetsförordningentredje stycketkap. 1 §enligt loch harVar en
meddelandennyhetsbyråer lämnaochredaktionerutgivare,till författare,att

enligtskrifter. Dessutomtryckta äroch andratidningaroffentliggörande iför
sådanaanskaffarpåföljderfrånskyddaddenfjärde styckeparagrafens som

för lämnaellerdemsjälv offentliggöraförunderrättelser attuppgifter och att
i dessabegränsningarandraIngasådant meddelande nämnts.ett nysssom

dockjfrtryckfrihetsförordningentillåtna enligträttigheter gäller ärän som
finnstryckfrihetsförordningen§11 kap. l3 § och9 § 3 I 7 kap.1 kap. TF.

och avkrä-tillfällasanskaffare kanochfall meddelareangivet i vilka ansvar
skadestånd.vas

ibestämmelsernatryckfrihetenskyddet ärgrunddrag iYtterligare ett av
för demskrifter ochtrycktaförfattare tillanonymitet för3 tillkap. rättom

Anonymitetsskyddet innebärsådana.iför publiceringuppgifterlämnarsom
uppgifternalämnatharfår efterforskaockså myndighet inte vem somatt en

tryckfrihetsförord-tillåtet enligtingripande denne ärän när motannat ett
frånavståskall behövaingenbestämmelsermed dessa ärningen. Avsikten att
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vidarebefordra informationatt till bl.a. på grund rädsla förpressen av
repressalier.

Den särskilda rättegångsordningen

En viktig beståndsdel i tryckfrihetsförordningens regelsystem den särskildaär
rättegångsordning gäller for tryckfrihetsmål. Den innebär sådana målsom att
skall handläggas med tillgång till jury.

Tryckfrihetsmålen i alltär väsentligt undantagna från den vanliga polis-
åklagarorganisationen.och I stället justitiekanslemär JK i princip ensam

åklagare. Endast fårJK inleda förundersökning och åtalväcka i fråga om
tryckfrihetsbrott 9 kap. 2 § TF.

Tryckfrihetsmål handläggs i första instans vissa tingsrätter, s.k. tryck-av
frihetsdomstolar, i regel i varje län 12 kap. l § första stycket TF.en

I tryckfrihetsmål vari talan förs jury beståendeprövar nioom ansvar en av
valda lekmän frågan skrift brottslig,är inte båda förklararom en parternaom
sig vilja avstå från juryprövning. För fallande utslag fordras minstett att sex

jurymännen därom.ärav ense
Tanken bakom jurysystemet kan beskrivas så lekmännen i jämförelseatt

med juristdomare friare i sin bedömningantas innebärsättvara ett attsom
allmänt medborgerlig uppfattningen skall drasgränsen mellan straff-om var

bart och straffritt kan siggöra gällande i tryckfrihetsmål.
Om juryn friar från juryns utslagär slutgiltigt. Konstaterar däremotansvar

juryn skriftens innehåll brottsligtatt är ansvarsfråganprövas juristdomare.av
Dessa kan fria eller fälla. Deras dom kan överklagas i vanlig ordning till hög-

instans se 1986872151 24.re prop. s.
Av betydelse för tryckfrihetsmålen också den s.k. instruktionenär i 1 kap.

4 § första stycket tryckfrihetsförordningen. instruktionenI föreskrivs deatt
dömer missbruköver tryckfriheten skall ha i minnetsom tryckfrihetenav att
grundval förutgör fritt samhällsskick och därförett bör fästa uppmärk-mera

samheten på ochämnets tankens på uttrycketsän lagstridighet, och deatt
skall hänsyn till syftet till framställningssättet.ta änmera Slutligen under-

stryks i instruktionen vid tvivelsmålrätten hellre bör friaatt fälla.än
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4.3 Yttrandefrihetsgrundlagen

4.3.1 Allmänt

Yttrandefrihetsgrundlagen började gälla den 1 januari 1992. Den innebär att
konstitutionellt skydd för yttrandefriheten i ljudradio, television, fil-ett nytt

videogram och ljudupptagningar har kommit till. Vidare har vissamer, m.m.
mindre ändringar i tryckfrihetsförordningen och regeringsforrnen skett.

Den grundlagen bygger grundsatser tryckfrihetsför-nya samma som
ordningen. Det innebär bl.a. principerna censurförbud och etablerings-att om
frihet blivit gällande hela det moderna massmedieområdet.över Endast i fråga

användningen radiofrekvensspektrum har etableringsfrihet i tryck-om av en
Ävenfrihetsrättslig mening inte kunnat införas. i fortsättningen kan vidare

förhandsgranskning filmer och videogram skall offentligtvisas före-av som
komma. I övrigt har de tryckfrihetsrättsliga principerna ochom ensarnansvar
källskydd, begränsning möjligheterna till kriminalisering särskildsamtav
rättegångsordning tillgångmed till jury genomförts vidare fältett genom
yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefrihetsgrundlagen betydelse bl.a.är närav
det gäller lagstiftning eterbuma sändningar, sig de förmedlas viaom vare sa-
tellit eller endast använder den konventionella tekniken för markbundna
sändningar.

frågaI eterbuma sändningar innebär grundlagen främst de redanattom
förut gällande tryckfrihetsrättsliga principerna det radiorättsliga området
upphöjs till grundlag. Grundlagen omfattar emellertid radioprogramäven som
förmedlas satellitsändning utgår från Sverige 1 kap. 6 § andragenom som
stycket. Den innebär därtill frågor sända ljudradio- ochrättatt attom
televisionsprogram skall kunna domstol.prövasetemgenom av

I 3 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs sända ljud-rättenatt att
radio- och televisionsprogram får regleras lag inne-eterngenom genom som
håller föreskrifter tillstånd och villkor för sända. Härav harattom ansetts
följa med avtal den hittills varit förhållandetvanlig iatt ett system typav som
mellan och företagen inom Sveriges Radio-koncemen får förekommastaten

hinder den grundlagen jfr. 199091149 47utan och KUav nya prop. s.
1 30.ochs.
Vissa föreskrifter i yttrandefrihetsgrundlagen särskild betydelse förär av

mina förslag. jag gårInnan in på dem finner jagnärmare det emellertid
lämpligt redovisa några grundläggande bestämmelser i yttrandefrihets-att
grundlagen direkt eller indirekt berör frågorde blir aktuella i mittsom ut-som
redningsarbete.
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o yttrandefrihetsgrundlagengrundläggande regler4.3.2 Vissa 1

framgår grundla-yttrandefrihetsgrundlagenförsta stycketAv l kap. l § att
allmänna. I paragrafensyttrandefriheten gäller detskydd för gentemotgens

ändamål, säkra fritt menings-vilketstycke grundlagensandra är ettattanges
fritt konstnärligt skapande.upplysning ochfri och allsidigutbyte, etten

Ändamålet mellan människorkommunikationsåledes säkerställa denär att
gäller. l andrauttrycksformer grundlagenoffentligen i desker me-somsom

i yttrandefri-inga inskränkningar densistnämnda stycke föreskrivsningen att
grundlagen medger.slås får förekomma vadfasti grundlagenhet utöversom

för lagstiftaren.regel normerandeDenna är
normerande ifinns regel§ yttrandefrihetsgrundlagen1 kap. 4 ärI somen

Myndigheter andra all-föreskrivs ochförsta hand för myndigheterna. Där
någon grundgrundlag ingripafår stöd i dennaintemänna motutanorgan
har missbrukatfilm eller ljudupptagningi radioprogram,hanatt ett enenav

fårsådant heller demissbruk. Inteyttrandefriheten eller medverkat till utanett
några ingripandensådan anledningdenna grundlagstöd göra mot pro-avav

ljudupptagningen.filmen ellergrammet,
tryckfrihetsför-såledesYttrandefrihetsgrundlagen sättär samma som-

stöd iingripanden harexklusiv i den meningen baraordningen att som-
ingripandenfår skyddade uttrycksformema. Degrundlagen degöras mot som

åtgärder från sida innebärsådana det allmännasi forsta handär somavses
hit hörtvång bestraffning vissa handlingar. Menfaktiskt fysiskt eller av

maktutövningformer offentligockså och vissa andravitesförelägganden av
104.ifr SOU 197575 s.

framgått yttrande-föregående bl.a.redogörelsema i det harAv att genom
tillmöjligheternabegränsningar tillkommit vad gällerfrihetsgrundlagen har

har denGenom yttrandefrihetsgrundlagenkriminalisering yttre ramenm.m.
fo-och vad kankriminaliseras yttrandefrihetsbrottfor vad kan somsomsom

ocksåskadestånd yttrandefrihetsgrundlagen regleraslagts fast. Ireskrivas om
tvångsmedelvissa 7 kap..exklusivt brukandet av

i frågandetta sammanhang erinras detDet bör i sättatt samma somom
yttrandefrihetsgrundla-begränsning itryckfrihetsförordningen finns enom

missbrukinte grundasskydd ingripanden yttran-att som avgenomgens
grundlagenstillåtna grundlagen. Dessutomdefriheten vid sidan ärär av

återkommervilket jag till i detbegränsat,skydd for kommersiell reklam m.m.
följande.

kap. 3 § första stycketsärskilt bestämmelsen i lvill pekaJag även ytt-
får inte före-censurförbud. föreskrivs DetDärrandefrihetsgrundlagen om

ljud-framföras i radioprogram ellernågotkomma är att ettatt avsett ensom
någotmyndighet eller allmäntförst måste granskasupptagning annatav en

allmännatillåtet för myndigheter och andraheller detInte är attorganorgan.
innehålleteller väntade igrund det kändastöd i denna grundlag, ettutan av
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radioprogram eller ljudupptagning, förbjuda eller hindra dess offentliggö-en
rande eller spridning bland allmänheten.

I den allmänna motiveringen till denna bestämmelse anförde departements-
chefen prop. 19909l64 74 Ett förbud grundläggandeärmot etts. censur
inslag i konstitutionellt skydd för yttrandefriheten efter TFs Attett mönster.

sådant förbud införs och undantag frågagäller iett alla formerutan om av
radio, TV och liknande överföringar ljudupptagningar får givet.samt anses

Av det anförda följer förbudet förhandsgranskning i yttrandefri-att motnu
hetsgrundlagen kan undantagslöst,sågas dvs. det kan inte någontill delvara
införas sådan granskning det sker ändring grundlagen. Somutan atten en av
jag i det följande kommer redovisa får detta betydelse bl.a. det gälleratt när

fastställa räckvidden yttrandefrihetsgrundlagensatt begränsningav av
skyddet för kommersiell reklam m.m.

4.3.3 förhållandeReklamens till yttrandefrihetsgrundlagen

Som jag tidigare såvälnämnt tryckfrihetsförordningensär yttrandefri-som
hetsgrundlagens skydd för kommersiell reklam begränsat det skyddänmera

gäller för andra yttranden. I l kap. 12 § första stycket yttrandefrihets-som
grundlagen föreskrivs följande Vad i 1 kap. 8 9 §§och tryckfri-sägssom
hetsförordningen föreskrifter i fårlag meddelas frågai upphovs-attom om

rättigheter,mäns alkohol eller tobak, kreditupplysningsverk-annonser om
samhet och tillvägagångssätt för anskaffande uppgifter hinderutanav av
grundlagen skall gälla också frågai radioprogram, filmer ljudupp-ochom
tagningar.

I andra stycket föreskrivs Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte
det i lag meddelas föreskrifter förbud i övrigt kommersiellatt reklam imotom

radioprogram eller villkor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskrifterom
förbud och villkor för annonsering och sändningmotom annan av program,

helt eller delvis bekostas den bedriverän programverk-som av annan som
samheten.

kommersiellMed reklam i första hand affärsmässiga meddelan-rentavses
den syftar till främja avsättningen eller tjänster Iattsom av varor m.m. spe-
cialmotiveringen till bestämmelsen prop. 19909164 114 framhölls.
departementschefen uttrycket innefatta andraär formerävenatt avsett att av
särskilt gynnande kommersiellt intresse de nämnda.än Det börettav nu
anmärkas det inte krävs meddelandet har bekostats någonatt att änav annan
sändarföretaget och reklamen inte heller behöver någonatt avse annan
verksamhet sändarföretagets,än dvs. föreskriften omfattar s.k.även
egenreklam.

Utanför begreppet kommersiell reklam faller bl.a. vad i dagligt talman
kallar åsiktsannonsering. Sistnämnda reklamart ingår del i vadsom en
grundlagen med begreppet annonsering. Detta uttryck byggeravser annan
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konventionenbegreppsbildning ligger till grund för den europeiskaden som
radiolagsutredningensgränsöverskridande television Chapter 111 ochom

SOU 19907.förslag betänkandet Lagstiftning för reklam i svensk TVi
inriktad bibringaannonsering bl.a. reklamMed annan är attavses som

påverka människors beteende ivärderingar ellerallmänheten vissa allmänna
viss riktning.

for bakgrun-redogörafinns anledning atti detta sammanhangDet närmare
in-reklam och för derasyttrandefrihetsgrundlagens bestämmelserden till om

nebörd.
avsnitt yttrande-framgått redogörelsen i detta byggerSom den tidigareav

tryckfrihetsförordningen.på grundsatserfrihetsgrundlagen somsamma
yttrandefrihetsbegrepphar i principYttrandefrihetsgrundlagen somsamma

fåråsyftar skyddaVad den grundlagentryckfrihetsförordningen. att mannya
harsyftet med grundlagenbeaktar hurord klart för sigmed andra när man

yttrandefrihetsgrundlagen.till uttryck ikommit
tryckfrihetsförordningenföregåendeframgått lämnarSom det utrymmeav

tryckfrihetsrättsligt skyd-vid sidan detför reglering reklamenviss avaven
tryckfri-uttalade detryckfrihetsförordningens tillkomstområdet. Viddade

tagittryckfrihetsförordningen icke harhetssakkunniga i sitt betänkande att
skrifter.trycktaavseenden reglera bruketuppgift i allasin att avsom

näringsverksamhe-enskildasåsom medel i denBegagnandet trycket ettav
194760 120. Syftet medSOUgrundlagsskyddtjänst kräver ytt-tens s.

tryckfrihetsförordningen.medrandefrihetsgrundlagen detsammaär som
yttrandefrihetsgrundlagenssåväl tryckfrihetsförordningensUtanför som

råderintressen. Detnäringsidkares ekonomiskasåledes skyddasyfte faller att
följdfråga, tillsåvitt imeddelanden,de endaallmän enighet äratt somnuom

tryckfrihetsförord-ändamål utanförfallergrundlagarnasbestämningenav av
sådana meddelandenskydd äryttrandefrihetsgrundlagensningens och är som

förhållanden till före-kommersiellamedkommersiellutpräglat rentnaturav
1978792 72 och47-5519868715lmål se prop. s.s.ex. prop. ,

112 ff..90-94 och1990916423019907 77 ochSOU samt s.prop.s.
innehållet i denregleralagmöjlighetendärförDet har attattansetts genom

i tryckfrihets-medgivandeuttryckligtinte kräverkommersiella reklamen ett
kommersiellgenerella förbudföreskrifterharförordningen. Däremot motom
i vissa slagskommersiell reklamförbudgenerellaför vissareklam motvaror,
skrifter intei trycktareklamens volymbegränsningarskrifter ochtryckta av

tryckfrihetsförordningenmedgivande isärskiltmeddelaskunna utanansetts
53.198687151se s.prop.

9 §i 1 kap.bakgrunden reglernaden härDet är mot annonseromsom
yttrandefri-§ första stycket12tryckfrihetsförordningen och 1 kap.punkt 1

andra12 §föreskrivs i 1 kap.har kommit till. Dethetsgrundlagen som
följerbakgrund. Detskallyttrandefrihetsgrundlagenstycket mot sammases

tryckfrihetsförordningenförhållande tillyttrandefrihetsgrundlagens som enav
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förebild principiella förhållande råder tryckfrihetsförord-att samma som
ningens område i fråga förordningens tillämplighet reklam gäller iom
fråga yttrandefrihetsgrundlagen ifr. 19909164 113 och 214.om prop. s.

I specialmotiveringen till bestämmelsen i kap.l 12 § andra stycket yttran-
defrihetsgrundlagen l9909l64prop. 113 anförde departementschefens.
bl.a. följande Den reglering finns i andra stycket första meningen syf-som

inte någottill det låg i yttrandefrihetsutredningensän förslag.tar annat som
Meningen alltsåär möjlighetöppna lag reklamatt avgöraatten genom om

fåskall förekomma i inhemsk radio och TV och reglera villkoren för sådanatt
reklam inom de bestäms grundlagens syfte. Den lösningramar som av som-
föreslås skiljer frånsig den finns i så måttoTF i möjligheten till lag-attsom
stiftning uttryckligen i lagtexten inte framgåroch baranämns tolkningav en

grundlagen med hänsyn till dess syfte. Förklaringen till skillnaden ligger iav
medgivandet till lagstiftning gäller Förbud såvälreklam regleringatt mot som
reklamens villkor jämför l98687151 53.av prop. s.
Av yttrandefrihetsgrundlagens såledessyfte följer grundlagens be-att

stämmelser i viktiga hänseenden inte meddelanden utpräglatäravser som av
kommersiell med kommersiella förhållanden till föremål.natur rent
Bestämmelsen i kap.l 12 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen såle-har
des tillkommit för det skall förenligt med grundlagen föreskrivaatt attvara

generella förbud reklam i radio och TV. Bestämmelsen ocksådetgörmotom
klart det i övrigt finns för lagstiftningäven reklam i skildaatt utrymme om
hänseenden.

Meddelanden utpräglat kommersiell kommersi-är mednatur rentsom av
ella förhållanden föremåltill faller emellertid inte i alla hänseenden utanför det
tryckfrihetsrättsliga respektive det yttrandefrihetsrättsliga skyddet. Reglerna

censurförbud, och meddelarskydd tillämpliga frågaiär ävenom ensamansvar
reklam se 198687l5l 46 ff. och 51 19909164om samtprop. s. prop.

1 13.s.
frågaI saknas varje för reglering fol-vadutöverutrymmeom censur som

jer grundlagen. Censur får inte förekomma, sig beträffande reklamav vare
Ävenfrågaeller i meddelanden med något innehåll. frågai detannatom om

straffrättsliga för yttrandefrihetsbrott saknas helt föransvaret utrymme en reg-
lering vid sidan grundlagarnas reglering. Ansvaret vilar den enligtav som
grundlagama innehållet.för Därmed sammanhänger utgi-attensam ansvarar

ensamrådighet innehållet i periodisk skrift, radioprogramöver trycktvarens
gällerävenm.m. annonser.

Slutsatsema min genomgång reklamens förhållande till yttrandefri-av av
hetsgrundlagen följande.blir

Innebörden föreskriften i l kap. 12 § första stycket yttrandefrihets-av
grundlagen, såvitt fråga,i grundlagen tillåter det i lagär är meddelasatt attnu
föreskrifter förbud avseende alkohol och tobak. Medgivan-motom annonser
det innefattar behörighet för lagstiftaren föreskriftermeddelaatten om
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Somangivnagäller annonsering degenerella förbud detnär varusortema.om
medgivandeframgått anförts begränsas dock dettavad attavav som nyss

undantagslös karaktär,yttrandefrihetsgrundlagenivissa bestämmelser är av
12stöd 1 kap. §meddelats medcensurförbudet. Föreskriftert.ex. avsom

föreskrifterfråga motsvarandefår iförsta stycket sätt somomsamma som
tryckfrihetsförordningen sanktioneras9 § imed stöd 1 kap.meddelats av

finns i regeringsformen.allmännainom de ramar som
stycket yttrandefrihets-i 12 § andraframgår bestämmelsen 1 kap.Som av

föreskrifter förbud kom-tillåtet i lag meddelagrundlagen detär motatt om
tillåten, i lagför det fall reklamradio ochmersiell reklam i och TV äratt, att

tidigaredock erinras deför reklamen. Det börföreskriva betingelsema omom
yttrandefrihetsgrund-regler iföljer vissabegränsningarnanämnda attsom av

sanktionera bestämmelserMöjligheternaundantagslösa.lagen är att som
påstycket bestämskap. 12 § andrameddelats med stöd l sätt somsammaav

regeringsfor-föreskrivs ifråga stycket vadförstaberörts i somom avnyss
men.

fråga denibestämmelse lämnassistnämndaI utrymme som omsamma
andraförbud ochmeddela föreskrifterför i lagkommersiella reklamen att om

frågaibegränsningar yttrandefriheteningripandemindre annan annon-omav
fråga sändning sponsradeikommersiell reklamsering än samt pro-avom

gram.

ansvarighet4.3.4 Regler om

ansvarighetsreglemasärskildayttrandefrihetsgrundlagen finns deI 6 kap.
och ljudupptag-filmeryttrandefrihetsbrott i radioprogram,förgällersom

ifinnsi demi kapitletningar. Bestämmelserna settstortmotsvarar som
tryckfrihetsförordningen.8 kap.

de tryckfrihets-avsnitt 4.3.1 har bl.a.redogjort för itidigare harSom jag
införts i yttrandefrihets-källskyddochprincipernarättsliga om ensamansvar

skäl berörafinner jag endastsammanhanget närmaredet härgrundlagen. I att
regleryttrandefrihetsgrundlagens ensamansvar.om

fråga,såvitt i endastinnebär,Principen är att per-ennuensamansvarom
innehållet i radioprogram, TV-programförstraffrättsligt ansvarigär ettson

inte kan före-för medverkansärskiltföljerdylikt. Häraveller att ansvar
ansvarigskallexklusivt. VemGärningsmannaskapetkomma. är ansessom

modifikationeryttrandefrihetsgrundlagen. Ettangivet iför olika fall, par
behållits yttrandefrihetsgrundlagenidockharprincipen om ensamansvarav

iåterkommer till dettaoch Jagdirektsända radio- TV-program.det gällernär
följande.det

förstaiyttrandefrihetsgrundlagenförsta stycketEnligt 6 kap. l § ansvarar
inträtt i utgivarensställföreträdare, handennesutgivaren ellerhand om-

yttrandefrihetsbrott i radioprogramförställe m.m.——
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Av 6 kap. 2 § jämförd med 4 kap. l § andra stycket yttrandefrihetsgrund-
lagen framgår den bedriver sändningsverksamheten har subsidiärtatt ettsom

dvs. i andra hand. Detta inträder utgivaren inteansvar, ansvar ansvar om var
behörig brottet förövades, utgivarennär utsedd för skens skull ellerom var
uppenbarligen inte kunde sin befogenhet, eller uppgiftutöva utgivarenom om
inte har hållits tillgänglig för allmänheten föreskrivet sätt.

Av 6 kap. §7 yttrandefrihetsgrundlagen framgår den ansvarigäratt som
enligt reglerna i kapitlet behandlas gärningsman hur han har bi-oavsettsom
dragit till tillkomst och han känt till in-programmets oavsett programmetsom
nehåll eller medgett dess offentliggörande. ñngeras alltsåDet att programmets
innehåll, och offentliggörandet därav, har skett med utgivarens vetskap och
vilja. Uppsåt alltid föreligga hos den ansvarige och denna presumtionantas
kan i princip inte motbevisas.

frågaI direktsända ljudradio- och TV-program finns förut fram-om som
gått två modifikationer principen föreskrivsDels i l kap.av om ensamansvar.
8 § undantag frågai radioprogram eller delar radioprogramom om av som
består i direktsändningar dagshändelser sådanaeller gudstjänster ellerav av
offentliga tillställningar anordnas någon den bedriveränsom av annan som
programverksamheten. Dels föreskrivs också i 6 kap. §l andra stycket detatt

frågai andra direktsända fåri lag föreskrivas den fram-attom program som
träder i skall för sina yttranden själv.programmet ansvara

Enligt beslut den ll april 1991 överlämnade regeringen till riksdagen en
proposition prop. 19909l179 med förslag följdlagstiftning till yttran-om
defrihetsgrundlagen Riksdagen har med anledning härav under höstenm.m.
1991 antagit lagen 19911559 med föreskrifter tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Genom den lagen har ansvarig-nya
hetslagama det radiorättsliga området upphävts. Vidare den la-ersätter nya

såväl lagen 1949 164 med vissa bestämmelser rättegången i tryck-gen om
frihetsmål lagen 19771016 med vissa bestämmelser tryckfrihets-som

Ävenförordningens område. i lagstiftning har ändringar vidtagits.annan
Syftet med den lagstiftningen reglerna till yttrandefrihets-är attnya anpassa
grundlagen.

I lagen med föreskrifter tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagens områden finns bestämmelser och utgivareägareom av
periodiska skrifter 2 kap., utgivare radioprogramm.m. om av m.m.
3 kap., utgivare filmer och ljudupptagningar 4 kap., bevarandeom av om

exemplar och inspelningar kap., åtal tvångsmedel5 och 6av m.m. om
kap., domstol i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmålrätt kap.,7om om
förberedande behandling tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål 8 kap.,av

huvudförhandling inför jury 9 kap., överläggning och domom om m.m.
10 kap. vissa övriga bestämmelser ll kap.. I det här sammanhangetsamt
bör det i lagennämnas finns bl.a. regler syftar till det skall bliatt attsom
möjligt identifiera den ansvarige utgivaren och vissa andraatt personer som
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innehåller också sådanakan ha yttrandefrihetsrättsligt Lagenansvar.
från innehållet i radioprogramFöreskrifter undantag förensamansvaretom

yttrandefrihets-meddelas med stöd 6 kap. 1 § andra stycketkansom av
grundlagen.

frågor angående yttrandefrihetsgrundlagen är4.3.5 Vissa som
särskild betydelseav

jag särskilt beröra vissa de konstitutio-detta sammanhang finner skälI att av
föreslå.lagstiftning jag skall gällernella förutsättningarna för den Detsom

påfrågor uppställa krav sändningsbl.a. lagstiftarens möjligheter att enom
programinnehåll sådana tillåtna.vilka sanktioner i fall Dettaär ärsamt som av

förslag eftersom det i de aktuella internationellabetydelse för mitt över-nu
angående bl.a. lagstiftning beriktigandeenskommelsema ställs vissa krav om

återkommerprograminnehåll tilleuropeiskt i sändning. Jagoch andelen en
frågor i betänkandet.dessa senare

på innehållet i skall sändas4.3.6 Krav vad som

innehållet någotpå ifråga lagstiftaren i förväg kan uppställa kravEn är om
sändas.skallsom

irubriken Vissa grundläggande regleravsnitt har jag tidigare underI detta
i l §redogjort för bl.a. bestämmelserna 1 kap.yttrandefrihetsgrundlagen

för kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. Avförsta och andra stycket och 1 re-
yttrandefrihetframgått bl.a. inga inskränkningar i dendogörelsen har att som

får medger. Vidareslås förekomma vad grundlagenfast i grundlagen utöver
krimi-framgått yttrandefrihetsgrundlagen exklusivt vad kanhar att anger som

yttrandefrihetsbrottyttrandefrihetsbrott. Bestämmelsernanaliseras äromsom
innehållet skall sändas.föreskrifter i vadexempelett om som

programinnehållet följer detföreskrifter kan enligt vadVissa om som av
innehålleti på i vad skall sändas kananförda meddelas lag. Krav somnyss

sådana avtal villkor yttrandefrihetsgrundla-vidare uppställas somgenom om
båda fallen regeringsformens föreskrifter be-med. gällerräknar I att omgen

fri- och rättigheter skall iakttas. Yttrande-gränsningar grundläggandeav
månsåledes i vissfrihetsgrundlagen innebär för regleringar äratt utrymmet

begränsat.
innehållet fråga sådantockså tillåtet regler iDet uppställaär att somom om

skyddsområde, iyttrandefrihetsgrundlagens egentligafaller utanför t.ex.
föregående underfråga kommersiell reklam. har berört detta i detJagrentom

förhållandeyttrandefrihetsgrundlagens till reklamen.rubriken
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4.3.7 Redaktionell självständighet

3I kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs den sänder radio-att som
självständigt vad skall förekomma iavgörprogram som programmen.

Departementschefen anförde i specialmotiveringen till bestämmelsen
prop. 19909164 s.1 bl.a. följande17 Föreskriften har förebild i 5 §en
tredje stycket radiolagen. Enligt radiolagens tillståndshavareregel varjeavgör

vad skall förekomma i tillståndshavarensändning anord-ensam som en som
Den Föreskriften i första hand skydd i förhållande tillståndsgiva-tillär ettnar.
dvs. Skyddet för det redaktionella oberoendetstaten.ren, gentemot-.... ..

det allmänna gäller den sänder radioprogram. Därmed densom avses som
ligger bakom den medverkar blott ställa sänd-programmet, attsom genom
ningskapacitet till förfogande. Den redaktionella självständigheten tillkommer
med andra ord den skyldig utgivare ..är att utsesom ......

Det bör påpekas bestämmelsen gäller för verksamhet inteävenatt som
kräver tillstånd.

Innebörden bestämmelsen kan det allmänna fårinte med-sägas attav vara
dela föreskrifter eller villkor frågai programinnehålleti andra former änom
de anvisas i grundlagen, dvs. lagstiftning eller, i förekommandesom genom
fall, avtal. Föreskriften också avsedd lämna forär normgivning iatt utrymme
syfte det redaktionella oberoendetvärna andra,att annonsörergentemot t.ex.
a. 117.prop. s.

I 4 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen finns bestämmelsen utgivarensom
ensamrådighet. föreskrivsDär utgivaren skall ha befogenhet till-utövaatt att

framställningens offentliggörande ochöver bestämma dess inne-överattsyn
håll så ingenting får införas i den hans vilja. Varje inskränkning i denatt mot
befogenheten skall verkan.utanvara

allmängiltigEn begränsning följer yttrandefrihetsgrundlagenssom av
principer utgivarens ensamrådighetoch programinne-överom ensamansvar
hållet det i intet tillåtetfallär stöd i grundlagen, åläggaär utgiva-att att, utan

sända meddelande innehåll,visst dvs. det inte tillåtet förärattren av myn-
digheter någoneller stöd i grundlagen, tvinga utgivarenatt, utan attannan
sända visst meddelande vid visst tillfälle. I likhet med tryckfrihetsför-ett ett
ordningen innehåller dock yttrandefrihetsgrundlagen undantag från dennaett
regel. Det fällande domar för ärekränkningsbrott 5 kap. 4 § tredjeavser
stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Som framgått det anförda inte bestämmelserna i 3 kap. 4 §utgör ochav nu
4 kap. § något3 hinder för lagstiftaren i förväg meddelar föreskrifteratt om
programinnehållet lag eller avtal. fårDäremot dessa bestämmelser storgenom
betydelse det gäller fastställa förnär sanktioner regleratt utrymmet av om
programinnehållet. Jag kommer beröra dessa frågor i anslutning till deatt
olika regler föreslår.jagsom

3 12-0385.SOUl9923l
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Brottsbalken4.4

allmänna för yttrandefriheten på vanliga lagnivånDe dras dengränserna upp
fårrad bestämmelser i brottsbalken, vilka direkt eller indirekt be-ävenav en

tydelse för programinnehållet i radiosändningar Bl.a. finns straffbe-m.m.
återkommerstämmelser ärekränkningsbrott; jag till dem i det följande.om

Vidare finns straffbestämmelser till syfte det allmänna,har skyddaattsom
bestämmelsen i 19 kap. 1 § högförräderi. Härtill kan attinämnast.ex. om

sextonde kapitlet brottsbalken finns bestämmelser barnpomograñbrottom
10 § olaga våldsskildring 10 b §.ocha

10 § brottsbalken kriminaliseras barnpornografi. före-I 16 kap. Dära
uppsåtskrivs den skildrar barn i pomografisk bild med bildenattatt som

sådansprids eller sprider bild döms, inte gämingen med hänsyn tillsom om
försvarlig, bampomograñbrott till eller fäng-omständigheterna för böterär

månader.else i Bestämmelsen omfattar alla bilder, stillbil-högst typersex av
der liksom rörliga bilder, tecknade bilder liksom fotografiska bilder och bilder

förmedlas TV-teknik videogram. kriminaliserade förfaran-med eller Detsom
består spridadet i antingen skildra barn i pomografisk bild eller attatt en en

sådan bild.
i still-16 kap. 10 b § första stycket brottsbalken föreskrivs denI att som

eller rörligabild eller i film, videogram, televisionsprogram andraett etten
våld tvång uppsåt bildernasexuellt eller med bilden ellerbilder skildrar att

sådan inte medsprider skildring döms, gämingensprids eller omsom en
försvarlig, för olaga våldsskildring till böterhänsyn till omständigheterna är

Detsammatvå år. gäller den i rörliga bildereller fängelse i högst när-som
uppsåtvåld djur medgånget utdraget skildrar människor ellereller motgrovt
straff-sprider sådan skildring. I andra stycketbilderna sprids elleratt som en

våldsskildringar sker oaktsamhet, dock krävsbeläggs spridning som avav
i yrkesmässig verksamhet eller i förvärvs-för spridningen skerattansvar

tillämpningsområdestycket bestämmelsens be-syfte. tredje och fjärde harI
sådanabegränsning bestämmelserna inte gäller för filmerEngränsats. är att

biografbyrå för visning.eller videogram har godkänts statenssom av

ochRegler beriktigande genmäle4.5 om m.m.

såväl EG-direktivet i konventionen finns bestämmelser berik-I omsom
utförlig EG-direktivets och konventionens be-tigande. redogörelse förEn

stämmelser kommer lämnas i kapitelatt
frågorföljande redovisning den svenska regleringenI det lämnas en avav

genomgång vissaoch beriktigande. Vidare följer andragenmäle en avom
områden har betydelsebestämmelser berör närliggande eller sättannatsom

lagstiftningför bedömningen hur framtida svensk genmäle ochav en ev. om
beriktigande skall utformas.
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Radiolagen

§ radiolagenI 7 atti avtal regeringenmellan och programföretagen fårsägs
föreskrivas skyldighet sända beriktigande och genmäle skyldighetatt samt att
sända redogörelse för beslut radionämnden där förklaratnämnden attav pro-
gramföretaget brutit reglerna i radiolagen eller avtalet medmot staten.
Bestämmelser med den angivna innebörden tagitshar in i avtalen förnu
Sveriges Radio-koncemen och för Nordisk Television Aktiebolag, sän-som
der den tredje marksända TV-kanalen. Dessa skyldigheter skall bak-motses
grund dels bestämmelserna i radiolagen varje programföretagatt ensamtav

vad delsskall sändas, kraven de berörda programföretagenavgör som nu
såvitt opartiskhet och saklighet. Genmäle respektive beriktigande äravser re-
medier partiskhet och osaklighet.mot

frågaI marksänd television såledesuppfyller den nuvarande svenskaom
ordningen väl de krav ställs i artikel 23 i direktivet, särskilt desom som nu
berörda reglerna kompletteras bestämmelser ärekränkning i kap.5av om
brottsbalken.

Bestämmelser ärekränkningom

I brottsbalkens 5 kap. finns straffbestämmelser ärekränkning.om
Ärekränkningsbrotten delas förtali 1-2 §§ och förolämpning 3 §.upp

Dessutom förtal avliden 4 § kriminaliserat. såFörolämpning tillär ärav
vida subsidiär brottstyp, 3 § tillämplig endast gämingen be-är äratten om
lagd straffmed enligt eller 2l

Den brottsliga gämingen vid förtal består iatt någon lämnar uppgift ärsom
någonägnad för andras missaktning. I lagtextenutsättaatt annan anges en- .

dast exempliñering. För straffbarhet fråga så-krävs dock det äratten om en
dan uppgift kan dra med sig andras missaktning. Förtal i principärsom
straffbart, beskyllningen Härifråneller inte. finns be-oavsett ettom var sann
tydelsefullt vilket återkommerundantag jag till i det följande.

Förtal måste rikta sig människa. Bestämmelserna ärekränkningmot en om
enligt sin ordalydelse uttalanden riktar sig vissmotavser som person.

Straffrättskommittén föreslog liknande förskydd juridiskaatt ett personer
skulle införas, det gjordes inte. gällde kommitténs förslagDetsammamen om
ekonomiskt förtal Beckman m.fl. Kommentar till brottsbalken femtedel 1
upplagan 227.s.

Talan för ärekränkning riktats juridiskmotom ansvar en som personen
eller kollektiv enhet kunde någonenligt äldre föras enskildrättannan om per-

inom kollektivet kunde utpekad ärekränkning; denne kundeson anses genom
då föra talan ärekränkning för del jfr. NJA 1950 250. På grundom egen s.

särskild bestämmelse ärekränlming kollektiva enheter saknasatt motav en om
måste huvudregeln någoti l § tolkas extensivt. I anslutning till äldre rättstill-
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sålundalämpning bör huvudregeln tillämplig sådana yttrandenanses som
formellt juridisk kår, invånarna i hus ellerettavser ex. en person, en annan

måste förstås så eller flera bestämda därige-attgrupp men som en personer
utpekas. Se 229231.nom a.a. s.

Uppgiften någonskall lämnas till den beskyllde. Det förutsättsänannan
inte för uppgiftslämnaren riktat sig till tredje det till-äratt utanansvar man,
räckligt tredje närvarande. såBrottet fullbordatär uppgiftenäratt snartman
har kommit till tredje kännedom 231.a.a.mans s.

Med uppgift lämnas såväl det fall gärningsmannen självatt atten avses
framställer frågauppgiften i det fall han fortsprider uppgiftattsom en som

påhan eller fått kännedom Framställandet och fortspridan-sättett annat om.
det kan ske olika i VidTV-program. förtal det densätt, ärekrän-ärt.ex. ett
kande uppgiftens innehåll inteoch för dess lärnnandesättet är avgö-som av
rande betydelse. iFörtal massmedier dock ofta bedöma jfrär att grovtsom
NJA 1976 150.s.

Förtal omfattar enligt brottsbalken inte endast uppgifter bestämdom en
gärning eller omständighet allmänna ärekränkande omdömen.ävenutan mera
För straffbarhet enligt § förutsätts frågal dock, uttalanden med vissäratt om
bestämdhet. frågaDet skall vad kan uppgift, intesägasvara om som vara en

blott värdeomdöme. Enligt Jareborg Se Jareborg förstaBrotten häftet,ett
Grundbegreppen, påståendetBrotten 254 krävs så-harmot attperson s. en
dan bestämdhet, påståendets sanningshalt kan prövas.att

straffbarhet förutsättsFör slutligen, uppgiften nedsättande beskaf-äratt av
fenhet. Den skall ägnad den beskyllde för missaktningandrasutsättaattvara
se Brottsbalkskommentaren del l 233.s.

brottsområdetDet beskrivna inskränks väsentligt §regel i 1nu genom en
andra stycket yttrandefrihet vid intressekollisioner och andra privilegie-om
rade situationer. Den lämnat kränkande frånuppgift friärsom en ansvar om
han skyldig uttala sig eller det med hänsyneljest till omständighe-attvar om

försvarligt lämna uppgift i saken. måsteI båda fallen han dockterna attvar
visa uppgiften eller han hade skälig grund för den.att attvar sann

Enligt 35 kap. § brottsbalken dendöms smädar krän-som annan genom
kande tillmälen eller beskyllning eller skymfligt beteendeannat motgenom
honom, gärningen belagd med straff enligt 1 eller 2 §§, för föro-ärom

Ärlämpning till böter. brottet tilldöms böter fängelse ieller högstgrovt sex
månader.

Utmärkande för förolämpningsbrottet riktar sig tilluttalandet den be-är att
rörda själv. Med förolämpning sådana handlingar uteslu-personen avses som
tande såraägnade ärekänsla, hans subjektivaär ära.att annans

Förtal avliden medför enligt bestämmelserna förtal och föro-av ansvar om
lämpning, gärningen sårande för de efterlevande eller den eljest, medärom
beaktande den tid förflutit sedan den avlidne i livet omstän-av samtsom var
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kränka frid, bör tillkomma dendighetema i övrigt, kan den av-anses som
lidne.

Ãrekränkningsbrotten måls-får åtalasi normalfallen inte änannanav
ägande.

fråga yttrandefrihetsbrott endast justitiekanslemI tryckfrihets- och ärom
åtal.behörig väcka allmäntatt

Marknadsföringslagstiftningen

TV-konventionens be-EG-direktivets ochDet bör redan anmärkas attnu
marknadsföringsåtgärder. Härförstämmelser beriktigande inte tordeom avse

inom europeiska ekonomiskatalar den omständigheten det denatt gemen-
frågareklam.finns direktiv 84450 vilseledande Iskapen ett annat omom

får framgå systematik bestämmelsernaTV-konventionen det dess attanses av
marknadsföringsåtgärder.inte Jaggenmäle och beriktigandeom avser

frågor ikommer beröra dessa kapitelnärmareatt
näringsidkare skyddMarknadsföringslagen har bl.a. till syfte att ett motge

marknadsföringsåtgärder § marknadsföringslagen, MFL.otillbörliga l
otillbörlig konkurrensUppgiften skydda näringsidkare denna formmotatt av

frånhar övertagits lagen illojal konkurrens.mot
otillbörlig mark-2 § marknadsföringslagen finns generalklausulenI mot

nadsföring intagen. föreskrivs Företager näringsidkare vid marknads-Där
föring reklamåtgärd eller handling,tjänst eller nyttighet annanav vara, annan

otillbörligstrida god affärssed eller sätt äratt mot annat motsom genom
förbjuda honomkonsumenter eller näringsidkare, kan marknadsdomstolen att

fortsätta därmed eller företaga liknande handling.att annan
syfteBakom generalklausulens utformning ligger lagstiftarens säker-att

metoderreklam marknadsföring bedrivs med tillbörligaställa ochatt annan
143. GeneralklausulenBernitz, U, Svensk marknadsrätt, 2a uppl. mots.

också självständigt syfteotillbörlig marknadsföring har emellertid att gesom
marknadsföringsåtgärder.otillbörliga härnäringsidkare skydd Det ärmot

fråga två skilda skydd, nämligentyperom av
skydd för enskilda, konkurrerande, näringsidkare otillbörligamot

marknadsföringsåtgärder, ellervilseledande kommersiellt ursprungex. om
vilseledande misskrediterande produkt ocheller uttalanden konkurrentsom en

skydd för vilseledande reklam riktadenäringsidkare kollektiv, t.ex.som
till näringsidkare 143.a.a. s.

centrala vid tillämpningen generalklausulen bedömaDet närär attav en
marknadsföringsåtgärd såotillbörlig. förbud kan meddelasEttär att anse som

förfarande objektivt bedöma otillbörligt i generalklau-ärsnart ett sett att som
frånmening. alltså uppsåt vårdslöshet den handla-sulens Det krävs inte eller

des sida a.a. 144.s.
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Vid den tillämpningenkonkreta generalklausulen otillbörlig mark-motav
framstårnadsföring kravet vederhäftighet det centrala. Detta innebärsom

marknadsforingsåtgärd fårinte ägnad vilseleda. Häri ligger inteatt atten vara
endast åtgärden inte får verka vilseledande i sakfrågor också denatt utan att
inte får ha förvillande utformning a.a. 147. Vanligen gäller ovederhäf-en s.
tig marknadsföring näringsidkares erbjudanden den kan ävenen egna men

näringsidkares eller tjänst, i regel konkurrents. all-Enavse en annan vara en
förutsättning förmän ingripande skall kunna ske enligt marknadsfö-att ett

ringslagen dock uppgiften påverkaägnad efterfråganär vissäratt att en
tjänst eller nyttighet.vara,

Om näringsidkare uppsåtligtanvänder vilseledande framställning ien
marknadsföring, åtalaskan han vid allmän domstol enligt 6 § marknadsfö-
ringslagen.

Generalklausulen otillbörlig marknadsföring näringsidkaremot ettger
visst skydd misskreditering nedsvärtning från andra näringsidkaresmot
sida. Det grundläggande kravet vederhäftighet gäller också uppgifter som

näringsverksamhet a.a. 163.avser annans s.
ocksåDet möjligt gripa in enligt 2 §är MFL framställningaratt mot som

innehåller sakriktiga uppgifter påutformadeär sättettmen som som
onödigtvis misskrediterar konkurrerande företag, förutsatt uppgifternaett att

kommersiella förhållanden se 163 och 197057 71.avser a.a. s. prop. s.
Såsom misskrediterande har fällts broschyr där konkurrerande iso-etten

lermaterial framställts brandfarligt och där konkurrerandesom en annons en
formpåståttsprodukt dumpats dåligbort passning, och kvalitetp.g.a.

198521MD Rockwool och MD 198526. Förlöjligande bilder m.m. av
konkurrerande ocksåprodukter har misskrediterande mikrodatoreransetts
MD 19838.

Det endast näringsidkare bryter straffbestämmelsemaär imotom en en av
6-8 §§ MFL eller enligt generalldausulen otillbörlig marknadsföringett mot
redan meddelat förbud eller förbudsföreläggande konkurrent fåkansom en
skadestånd. Detta kan liden fönnögenhetsskada och talan förs vid allmänavse
domstol se 19 § MFL och 200 SvJT 1978 rf 37 tidningensamta.a. s. s.
VI.
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5 Radiolagstiftningens regler om

prograrninnehållet

5.1.1 Inledning

Den grundläggande författningen för radio- vårtoch TV-verksamheten i land
radiolagen 1966755, omtryckt 19911066,är ändrad 199274.senast
Sommaren 1991 riksdagen regeringens proposition prop.antog

19909l149 radio- TV-frågor.och Härigenom öppnades den marksändaom
televisionen i Sverige för reklamfinansierade sändningar. Dessa sändningar
förbehölls tredje marksänd TV-kanal och skulle drivas företagetten ny av
utanför Sveriges Radio-koncemen. Under hösten 1991 beslöt regeringen att
Nordisk Television Aktiebolag skulle få driva nämnda TV-kanal.

enlighetI med riksdagsbeslutet har omfattande ändringar skett i den ra-
diorättsliga lagstiftningen, främst radiolagen. Bl.a. har den s.k. demokrati-
bestämmelsen ändrats. Vidare har bestämmelser i televisionnya om annonser
införts. Radiolagens krav opartiskhet och saklighet gäller inte för annonser
i TV. I övrigt kan regler innehåll, utformningnämnas ochatt om annonsers
inplacering förbud för åsiktsannonser och vissa riktar sigsamt annonser som
till barn införts.har

utgångspunktemaEn för den ändrade lagstiftningen TV-rekla-attav var
liksom marknadsföring skulle övervakas inom för mark-men annan ramen

nadsforingslagens innebärDetta konsumentverketKO fåttharsystem. att en
ställning övervakande och ingripande och marknadsdomstolenattsom organ

exklusiv måldomstol iär enligt bl.a. generalklausulen otillbörlig mark-mot
nadsföring i 2 § marknadsföringslagen 19751418 i fråga reklamäven om

har distribuerats via television.som
Radiolagen inleds med definitioner vissa begrepp förhar betydelseav som

hela det radiorättsliga lagstiftningsområdet §. 2-4 §§ finnsl I regler in-om
nehav och användning radiosändare och Programföretagsmottagare.av
sändningsrätt regleras i §§. 8-155-7 I §§ finns reglerm.m om annonser som
sänds under annonstid i televisionen. Reglerna liknadeochom annonser
meddelanden i sökbar text-TV finns i 16 17-18I §§ finns regler radio-om
nämndens granskning. Bestämmelsen förbud censuringripandenmotom
finns i 19 Vidare finns i 20 § regler anmälan överlåtelse televi-om om av
sionsmottagare och i 21-22 §§ regler straffom m.m.

det följandeI beskrivs de regler innehåll.som avser programmens
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5.1.2 Vissa grundläggande begrepp

Definitioner i radiolagen har betydelse för hela det radiorättsliga lagstift-som
ningsområdet radiosändning, trådsändning,bl.a. rundradiosändning,avser
sändare, radioprogram, reklam och annonstid i televisionen. Imottagare,
detta sammanhang finns det endast skäl in innebördennärmareatt av
begreppen radioprogram, reklam och annonstid i televisionen. Jag behandlar
Först begreppet radioprogram.

Med radioprogram radiosändnings trådsändningseller in-avses en en
nehåll, bestårdetta angivande eller källa, enklaän,annat utomom av av namn
meddelanden tid, väderlek, nyheter eller dyliktom

Begreppsbestämningen resultatet vissa massmediepolitiskaär närmastav
överväganden syftat tillha det möjligt förmedla vissagöraatt attsom synes

tjänster framför trådenklare allt i vid sidan det tidigare nationellaav monopo-
let rundradiosändningar.

Endast s.k. såledesenkla meddelanden faller utanför begreppet radiopro-
i radiolagen. Reklam radioprogram i radiolagens meningär attgram anse som

frågajfr. pr0p.l966 149 37. innebörden uttrycket radioprogramI is. om av
yttrandefrihetsgrundlagen hänvisas till kapitel

Med reklam radioprogram främja näringsid-ärett avsett attavses som en
kares någonavsättning tjänst eller nyttighetav en vara, en annan

Genom lagändringen SFS 19911066 har reklambegrepp införts iett nytt
radiolagens 1 Det har det tidigare i radiolagen brukade uttrycketersatt
kommersiell reklam. Det radiorättsliga reklambegeppet knyter tillnumera an

kompetensområdemarknadsdomstolens enligt marknadsföringslagen.
lagnivåGenom reklamdefmitionen tagits i radiolagen finns vanligatt

enhetligt förreklambegrepp gäller samtliga programföretag, dvs.ett som
oberoende programföretagen sänder televisions- eller ljudradioprogramav om
eller programföretaget har sända reklamñnansierade sändningarrätt attom
eller ej. Innebörden yttrandefrihetsgrundlagens reklambegrepp har be-av
skrivits i kapitel

Departemenschefen anförde i den allmänna motiveringen i förutden
TV-frågornämnda 199091 149 radio- och 66 reklamdeñni-s. attprop. om

tionen enligt de föreslagna ändringama i radiolagen begränsade sig till att avse
näringsidkares marknadsföringsåtgärder utpräglat kommersiellärsom av na-

och nyhetsförmedling åsiktsbildninggäller eller i samhälletäntur annatsom
underhållningoch inte heller eller förströelse. Vidare uttalades att ut-avser

trycket reklam i radiolagen detsamma marknadsföringslagenavser som avser
med marknadsföring.

ordalydelsen den behandlade definitionenAv reklam i l § radio-av nu av
lagen följer inköps- anskaffningsfrämjande åtgärderoch andra riktasatt som
bakåt leverantörer, kreditgivare eller arbetssökande inte ärmot att somanse
reklam i radiolagens mening.



SOU 1992 31 Radiolagstiflningens regler programinnehållet 73om

Om det sig reklamrör vederlag eller inte saknar betydelse förmotom re-
klambegreppets innebörd enligt radiolagen. Begreppet täcker även ett pro-
gramföretags reklam för eller tjänster gäller den verksamhe-varor som egna

företaget utgiven programtidning.ten, t.ex. en av
För det skall fråga reklam i radiolagens mening krävsatt anses vara attom

radioprogrammet skall främja avsättningen den aktuellaavsett attvara av va-
Vid prövningen frågadenna det väsentliga programtöretagetäretc.ran av om

kan ha haft något syfte med sändningen. sig såledesDet interörannatanses
reklam programföretaget sänder i uppenbart informativtom programmetom

syfte. I 1990912149 68 framhöll departementschefen inteprop. atts. man
behöver tveka hur det förhåller sig med programföretagets motiv i de fallom
då Företaget får betalt När det i övrigtannonsören. gäller bedömaattav pro-
gramföretagets handlande sådanai fall då företaget erhåller någotinte veder-
lag för sändandet, får frågan enligt departementschefen bedömas bl.a. utifrån

framför det aktuella budskapet.vem som
Med annonstid i televisionen sändningstid i televisionenavses som

inleds och avslutas särskild ljud- och bildsignatur markerar denav en attsom
sänder under den angivna tiden i huvudsak detta på uppdraggörsom av

andra.

5.1.3 Radiolagens censurförbud

Numera finns reglerna förbud censuringripanden i 19 § radiolagen.motom
Huvudregeln förbud sådana åtgärder finns i första stycket och imotom para-
grafens följande stycken vissa begränsningargörs principens tillämp-av
ningsområde. I det följande kommer jag först allmänt beskriva censurför-att
budets innebörd och syften. Därefter kommer jag belysa de ändringaratt som
blev nödvändiga i censurbestämmelsen till följdgöra reklam-att attav en
fmansierad TV-kanal tillåtits.harnumera

19 §I första stycket radiolagen föreskrivs

Myndigheter och andra allmänna får inte i förväg granska ellerorgan
föreskriva förhandsgranskning radiosändningars innehåll ochav
heller förbjuda radiosändning grund dess innehåll. Detsammaen av

ifrågagäller trådsändningar.om

Vid radiolagens tillkomst bestämdes det censurförbud skulle gälla iatt ett
fråga radioprogram; sådana skulle inte få förhandsgranskas någonom av
myndighet och inte heller skulle myndighet få förbjuda radioprogramatt etten
sändes. Förbudet omfattar alla radioprogram. I radiolagsutredningens tidigare
avgivna delbetänkande SOU 19907 Lagstiftning för reklam i svensk TV
har utförligt redogjorts för förarbetena till censurförbudet se 82 ff..a.a. s.

Som framgått redogörelsen i avsnitt 5.1.2 faller utanför begreppetav ra-
dioprogram s.k. enkla meddelanden i princip inte reklam prop.men
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SOU 19907sebakgrund har konstateratsdenna1966149 37. Mot b1.a.s.
tidigare censurför-radiolagens56-61199091 14982-86 och atts.prop.s.

områdemån tryck-täckte i vissjuli 1991, änföre den l störrebud, dvs. ett
gällde kom-Radiolagens censurförbudförbud. ävenfrihetsförordningens

marknadsfö-vitesförelägganden enligtden meningenmersiell reklam i att
den regleringenTV-reklamen enligtEftersomringslagen uteslutna. nyavar

för reklambefintliga regelsystemetredanövervakas inom detskulle m.m.,
det nödvändigtmarknadsföringslagens blevförinomdvs. attsystem,ramen

censurförbud. Lagtekniskttillämpningsområdet för radiolagensbegränsa
§stycke 19 sjätteparagrafen tillfördesgjordes detta ett nyttattgenom

1418,1975marknadsföringslagenföreskrifterna iklargörsstycket. Där att
marknadsföring alkohol-med vissa bestämmelser1978763lagen avom

marknadsföring1978764 med vissa bestämmelserdrycker, lagen avom
också frågai1988 1604 gällerproduktsäkerhetslagentobaksvaror och om

sådan marknadsföring sker i radio eller TV.som
censurforbudet i radio-också anmärkassammanhangetbör i det härDet att

yttrandefri-tillämpningsområde förbud imotsvarandevidarelagen har änett
radiosändningarallai radiolagen omfattarhetsgrundlagen. Censurförbudet

prin-yttrandefrihetsgrundlagen iförbudet i1966149 33, medanse s.prop.
rundradiosändningar.cip endast avser

påsärskilda5.1.4 Vissa krav programmen

på saklighetopartiskhet ochRadiolagens krav

sändningsrätt opartisktsinskall enligt radiolagenprogramföretagEtt utöva
yttrandefrihet och informa-vidsträcktsakligt. Därvid skall beaktasoch att en

stycket radiola-televisionen 6 § förstaråda i ljudradion ochtionsfrihet skall
gen.

och saklighetopartiskhetFrån regeringsformens synpunkt kravenär
alltsedan sin tillkomst,Radiolagen harbegränsningar i yttrandefriheten.

avtalDessförinnan stod kraven i detår dessa krav.1966, ställt somupp
Radiooch Sveriges AB.fanns mellan staten

1966149 29 motive-till radiolagpropositionen med förslag prop.I s.
lagfästas föl-ståndpunkt krav bordedepartementschefen sin dessarade att

jande sätt.

enda företagrundradions bestämsMed där ettett system program av
nödvändigtdeti samhällets och allmänhetens tjänst,skall verka ärsom

åsiktsyttringar ochhållning till olikaföretaget intar oavhängigatt en
Även måsteinte tillgodoses,smakriktningar. alla intressen kanom

till tals. Enmöjliga utsträckning kunna kommaskilda i störstagrupper
skiftande företeelsema i samhälletallsidig belysning de är väsent-enav

överenskommelsen mellanlig uppgift för rundradioverksamheten. sta-
Sveriges Radio uttryck för detta b1.a. kravetochten ger genom
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opartiskhet och saklighet i upplysningar händelser och orien-nuetsom
tering viktigare kultur- och samhällsfrågor. innehållerDetta kravom
den grundläggande skyldigheten for företaget. Det bör därför regleras i

ordning företagets grundläggande rättighet Jag förordarsamma som att
bestämmelsen kompletterasensamrätt med bestämmelseom en om
skyldighet opartisktutöva och sakligt. Riktlinjernaensamrätten iatt
övrigt för rundradions programverksamhet bör liksom f.n. bestämmas

överenskommelse mellan och företaget. Jag detstatengenom en anser
lämpligt bestämmelse härom in i lagen.att tasen

Departementschefen redogjorde i specialmotiveringen för kravensnärmare
innebörd prop. 1966149 39 f.s.

Reglerna opartiskhet och saklighet måste tillämpas med beaktandeom
vidsträckt yttrande- och informationsfrihet rådaskall i radion.attav en

påKravet opartiskhet medför åsiktsriktningarolika fåskall kommaatt
till tals och balanseras rättvist Av kravet saklighet följersätt.ett

uppgifter påståendenoch i skall Föratt ett attprogram vara sanna.
dessa krav skall kunna uppfyllda bör fordras felaktig sakupp-attanses
gift beriktigas, påkallat,det ochnär den har befogat anspråkär att som

bemöta påstående bereds tillfälle till genmäle.att ett

Eftersom beriktigande eller genmäle kan förlora i verkanett avsevärt
det kommer långalltför tid efter den felaktiga uppgiften eller detom

påstående skall bemötas, det angeläget det oskäligtär att utansom
dröjsmål beriktigande eller plats för genmäle. Bestämmelser i dettages
syfte ingåbör i det avtal i andra stycket 6som avses av

Kraven opartiskhet och saklighet också i lagstifmings-togs ettupp
årärende 1978. Orsaken bl.a. varje avsågsprogramföretag fåattvar egen

sändningsrätt. Av vad departementschefen uttalade i detta sammanhang
framgick bl.a. det enligt hans mening vid prövning frågor opartisk-att av om
het borde kunna fästas avseende vid andra eller programinslagprogram som

programföretag,sänts det för publiken framstod naturligtav samma om som
prop. l977789l 228 f..s.

Skyldigheten för programföretag beakta det rådaskall vid-ett att att en
sträckt yttrandefrihet infonnationsfrihetoch i ljudradion och televisionen för-
des in i lagtexten år 1978. Om detta yttrade departementschefen prop.
l977789l 229s.

Radioutredningen har behandlat frågan yttrandefrihet och därvidom
bl.a. fastslagit radio och TV i allmänhetens tjänst har föratt en ansvar

yttrandefriheten såblir möjligt såledesoch åsikterskildaatt stor attsom
och uppfattningar kommer till uttryck och olika tolkningsmöjligheteratt
och infallsvinklar Jag delar utredningensprövas. mening. frihetDenna
bör så vidsträckt kravet opartiskhet och saklighet medger.vara som

villJag emellertid erinra yttrandefriheten innebär frihetävenattom en
uttrycka åsikterpersonliga och uppfattningar. Enligt min meningatt bör

dock kraven opartiskhet och saklighet ställas lägre eljest endast iän
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framförs debattdel-åsikterpersonliga och uttalandenfråga avsomom
medverkande. Liksom utred-intervjuade och andra liknandetagare,

för programföreta-gälladärför bestämmelse börjagningen att enanser
saklig-opartiskhet ochföreskriftenvid tillämpningendeatt omavgen

informationsfrihetyttrandefrihet ochvidsträcktbeaktahet skall att en
råda rundradion.skall i

informationsfrihet ochbeskrivitRadioutredningen har enssom vars
meningsyttringar.upplysningar och Deninhämta ochfrihet mottagaatt

både ak-harspegelbild,yttrandefrihetens naturligaslagsettär enmen
Utredningen be-mottagande sida.passiv,inhämtande ochtiv meren

all-aktiva sidan och uttalarsärskilt denrundradions delför atttonar
informationsfriheten skall blihjälp förbehöver mediernasmänheten att

yttrandefriheten.det gällerutsträckningi likameningsfull närstor som
för tillhan-därförtjänst hari allmänhetensradio och TVEn attansvar

möjligt. Jaginformationmångsidig fullständigdahålla så och somen
informationsm-innebörden och viktenuppfattningdennadelar avom

het.

programverk-ioch saklighetfrån opartiskhetreglernaEtt undantag om
radio-föreskrivsradiolagen.fjärde stycket Därinförts i 6 §samheten har att
undervad sändsgäller försaklighet inteopartiskhet ochlagens krav som

sökbarmeddelanden ioch liknandeannonstid i televisionen eller annonser
departementschefenframhöllbestämmelses tillkomstVid dennatext-TV. att

inte kanförgäller reklami sakensdet ligger natur att en varasomen annons
konkurrerandemarknadsförsförhållande till deopartisk i avvaror somvara

på saklighetför radiolagens kravi ställetuttalade hanföretag. Vidare att
marknadsföringsrättsliga kravetgälla detmed reklamskulle för annonser

84 f..199091 149marknadsföringen prop.vederhäftighet i s.
programföretag,för samtligagälleropartiskhet och saklighetKraven

detSveriges Radio-koncemeninomsåväl programföretagendvs. för nyasom
73 f..199091 149TV-företagetreklamñnansierade se s.prop.

Demokratibestiimmelsen

föreskrivs följanderadiolagen6 § tredje stycketI

demokratiskadethelhet präglasProgramverksamheten skall avsom
värdemänniskors likaprincipen allagrundidéerstatsskickets samt om

och värdighet.människans frihetoch den enskilda

år 1978 i lag-lydelsedemokratibestämmelse is.k.Denna togsannan
bestämmel-motivering tillanförde följandeDepartementschefentexten. som

230l977789lprop. s.sen

stadgandeintagits6 § andra stycket har närmastI motsvararett som
års varii 1967 radioavtal6 § andra stycketden bestämmelse i sägs att
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bolaget skall i programverksamheten hävda de grundläggande demo-
kratiska värdena.

skyldighetDenna bestämmelse har tolkats för Sverigessom en
Radio partisk till förmån för grundläggande demokratiskadeatt vara
värdena. sålunda modifiering kravet opartiskhet iDen utgör aven
6 § radiolagen.

frånStadgandet inte hindra Sveriges Radiohar varit avsett att att
från återgeskildra odemokratiska förhållanden företeelser elleroch att

odemokratiska meningsyttüngar i radio eller harTV. Bestämmelsen
emellertid förinnebära skyldighet Sveriges Radio markeraansetts atten

avståndstagande från eller antidemokratiska uttalanden.bemötaett att
Enligt radionämndens mening innefattar bestämmelsen i avtalet bl.a. en
skyldighet för Sveriges Radio i programverksamheten verka för attatt
rasfördomar bekämpas.

Radioutredningen har uttalat i framtiden bör finnas be-det ävenatt
åläggerstämmelser programföretag skyldighet uppträdaattsom en par-

förmåntiskt till för kan folkstyrelsens grundvalarvad utgörasom anses
förmånoch till för förrespekten människovärdet.

Den nuvarande formuleringen radioavtalet enligt radioutredning-i är
mening oprecis bådeoch kan vida och tolkningar.snävaens ges

Utredningen betonar, det kärnan folkstyrelsens principeräratt somav
stadgandet skall gälla och med demokrati beteckning stats-avser en
fonn på åsiktsbildning,bygger fri lika friaallmän och rösträtt samtsom
och hemliga val.

Med alla människors enskilda männis-uttrycket lika värde och den
kans frihet och värdighet radioutredningen de sidor demokra-avser av
tibegreppet förhållandetanknyter till bl.a. mellan människor ochsom

fördömande vålddärvid rasism, och brutalitet häv-nämner samtav
dande jämställdhet kvinnor.mellan ochmänav

ifrågava-Jag ansluter mig till radioutredningens uppfattning denatt
rande bestämmelsen skall in i radiolagen. Stadgandet bör dentas ut-
formning utredningen föreslagit.harsom

1978 års lagstiftning bereddes i riksdagen och konstitu-kulturutskottetav
tionsutskottet. Konstitutionsutskottet betonade tilli yttrande kulturutskottetett

intedet avsikten den formuleringen demokratibestämmelsenatt attvar nya av
dåskulle i sak tolkas annorlunda gällande avtalsbestämmelsen.denän

Kulturutskottet anslöt sig till konstitutionsutskottets uppfattning se KrU
19777824 65.s.

formulerades år dåBestämmelsen 1991 och fick sin nuvarande plats iom
6 § tredje råddestycket. Bakgrunden det oenighet mellan radionämn-attvar
den och Sveriges Television förståshur bestämmelsen borde prop.om
199091149 136 ff..s.

Oenigheten förhållningssättgällde vilket programföretagen borde inta till
där fanns framträttdet deltagare hade i Sydafrika ochsportevenemang som

hade den FN-organ upprättade s.k. listan översatts ett svartasom upp av
sådana idrottsmän. Radionämnden åberopandehade under de-ansett- attav
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mokratibestämmelsen bl.a. innebär programföretagen i programverksam-att
heten skall verka för rasfördomar bekämpas Sveriges televisionatt att ge--

sända detta slag handlat i strid bestämmelsen,attnom motprogram av en
uppfattning programföretaget inte delade.som

Radiolagsutredningen, lågförslag till grund för lagändringenvars
SOU 19907 104 f., ocksåoch 175 beslut radio-tog ett annats. upp av
nämnden rörde demokratibestämmelsen. frånDet gällde det Sverigessom om
Televisions sida hade förekommit tillräcklig bevakning nordisk kvinno-av en
konferens med antal deltagare ägde Osloi 1988.ett stort som rum sommaren
Radionämnden uttalade bl.a. i beslutet programföretagen demokra-att genom

ålagtstibestämmelsen har skyldighet bl.a. aktivt främja jämställdhetatten
mellan kvinnor ansågoch Sveriges Televisions bevakningmän samt att av
konferensen otillräcklig och detta utgjorde överträdelse demo-attvar en av
lcratibestämmelsen.

propositionen anladeI depanementschefen först, anledningmed in-av en
lagrådet,vändning vissa konstitutionella synpunkter varför han fann detav

befogat formulera demokratibestämmelsen prop. l99091149att om
137 f.. materiella förDe skälen bestämmelsen borde formulerasatts. om

enligt departementschefen följande 138 f.s.var

Till början bör fortsättningeni programföretag inte över-etten anses
träda demokratibestämmelsen sändningar kan innebäraäven sägasom

företaget underlåter medverka i bojkottaktioner idrotts-att att mot t.ex.
har framträtt vid i Sydafrika. sändningarmän I dettasom evenemang av

frånslag det demokratibestämmelsens synpunkt omständigheter vidär
sidan det sänds står i blickpunkten.av som som

I situationer dessa kan det enligt frånmin mening inte bortsessom
ocksåprogramföretag har andra förpliktelser sådana följeränatt ett som

demokratibestämmelsen. Avtalet mellan och Sveriges televi-statenav
sion kvalitet, tillgänglighet ocht.ex. attanger programmen genom
mångsidighet i skälig omfattning skall tillgodose skiftande behov och
intressen hos landets befolkning. fall därförI detta slag blir det nöd-av
vändigt avvägning mellan de skyldigheter programföre-göraatt en som

har enligt demokratibestämmelsen och vad kan följa andrataget som av
bestämmelser, sådana går programföretaget skallt.ex. ut attsom
fästa vikt vid publikens intressen.

När det gäller sporthändelser ocksådirektsänds vill jag pekasom
det här regel sig offentliga tillställningar anordnasröratt som om som
någon programföretaget jfr. l § andra stycket andraänav annan me-

ningen radioansvarighetslagen. Om demokratibestämmelsen anses
påställa krav programföretaget visst med tankesättatt ettagerar

deltagande idrottsman någonföretaget inte har kontraktsrelationen som
med, hamnar företaget i situation, intedär valet gäller huruvida före-en

underlåtaskall ingårsända det eller andra inslaget itaget att ettena som
huruvida företaget har bevaka faktisk händelserättutan attprogram en

bevakas andra medier, Från journalistisk ocht.exsom av pressen.
publik synpunkt det tämligen självklart programföretag iär att ett
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förhållande bevaka händelser det blandtill bör ha full rättstaten att som
TV-tittama finns för, jag detta viktigintresse ochett stort ser som en

anledningprincip. Endast i fall enligt min mening habörextrema man
det med hänsyn till radiolagens demokratibestämmelsesäga äratt att

olämpligt programföretag bevakar viss händelse.att ett en
Som jag har innebär i övrigt radiolagsutredningens förslagnämnt att

demokratibestämmelsen bör kunna krävasdet med stöd inte ettattav
bevakningsskyldigt fråga viss bestämd till-programföretag iär om en

dragelse.
demokratibestämmel-Det ligger i linje med vad jag har sagt attnyss

förhållandetinte rubba programföretag skall habör det storatt ettsen
allmännafrihet i enlighet journalistiska principer bestämma hurmedatt

pådet skall med tanke viss konkret nyhetstilldragelse.agera en
Demokratibestämmelsen bör varken det eller det andra be-sättetena

för självständigskära det redaktionella oberoendet och utrymmet en ny-
Även gånghetsvärdering. radionämnden bara har de-ansett attom en

påmokratibestämmelsen grund otillräcklig bevakningöverträtts av av
bestämd tilldragelse, jag mig därför ha anledning att taen anser upp

fråga.denna kommer därvid till slutsats radiolagsut-Jag samma som
redningen långt innebärbestämmelsen leder alltför den be-att attom
vakningsskyldighet föreligga fråga enskild nyhetstill-kan iäven om en
dragelse.

Enligt uttalande departementschefen i 199091149 139 ärett av prop. s.
demokratibestämmelsen tillämplig vad sänds under annonstid iäven som
televisionen.

5.1.5 Förbud gynnande kommersiella intressen imot av
programverksamheten

Enligt 6 § andra stycket första meningen radiolagen får programföretagett .
inte i programverksamheten vederlag eller otillbörligt sättmot ettannars

kommersiellt intresse.ettgynna
Regeln komplettering regeln kravet på opartiskhetutgör en omav

se 1990912149 127 och 218 och har i förut lagstift-det nämndaprop. s. s.
ningsärendet år 1991 införts i radiolagen bl.a. med till konventionenshänsyn
bestämmelser.

Regeln knyter till det reklambegrepp införts i radiolagen.haran nya som
Som framgått redogörelsen i avsnitt 5.1.2 faller programinslag inne-av som
bär kommersiellt såväl tillämpningsområdetintresse utanför föratt ett gynnas
radiolagens reklambegrepp reglerna för marknadsföring enligt mark-som
nadsföringslagen, programinslaget åsiktsbil-sänds i nyhetsförrnedlande,om
dande, Forströelse- underhållningssyfte.eller Det befanns lämpligt införaatt

uttrycklig regel programföretag inte får kommersielltatt ett etten om gynna
intresse vederlag eller otillbörligt sätt.mot ettannars
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För gynnande kommersiellt intresse vederlag skallatt ett ett motav anses
föreligga krävs, liksom programföretag sänder reklam vederlag,när ett mot

vederlaget tillgodogörs programföretaget.att
Förbudet otillbörligt kommersiellt in-sättmot att ett ettannars gynna

har kommit till tanke i första företeelsenmed hand varuexponering itresse
TV-program pr0duct placement.

Departementschefen anförde i propositionen 1990912149detta prop.om
s.128 bl.a. följande

såsomVaruexponering i TV kan naturligtvis förekomma gynnande mot
vederlag. Ett praktiskt fall emellertid programföretagetär attmera ge-

det i kommersiellt intresse slipper vissaatt ett ettnom program gynnar
utgifter skulle ha belastat företaget. Programföretagetsom annars
uppnår denna ekonomiska fördel i fokuseraatt programmetgenom
vissa produkter eller varumärken har reklamvärde försättett som en
viss näringsidkare.

Om det i förekommer markant fokuseringett program en av en pro-
dukt framståreller varumärke och detta inte för tittaren motive-ett som

någotmed hänsyn till informativt underhållande syfteeller hosrat pro-
gramföretaget kan misstänka företaget har haft ekonomisk för-attman

åtgärden.del Oavsett hur det förhåller sig ekonomiskamed den för-av
delen kan det emellertid finnas företagetskäl för bedömningen iatt pro-
gramverksamheten otillbörligt har kommersiellt in-sättett gynnat ett
tresse.

Man bör dock skilja mellan programföretaget självtprogram som
har producerat och till vilka företaget bara har köptprogram
visningsrätten, långfilmer. det gäller detNärt.ex. program av senare
slaget kan det omöjligt för programföretaget undvikaatt attvara en
produkt fokuseras har reklamvärde för näringsidkaresättett som en

inkräkta såsom upphovsrättsligt skyddatutan att programmet ett
verk.

Departementschefen anförde vidare i propositionen 129

förhållandet någotDet åsänds bör betraktas reklam medföratt som som
andra sidan inte nödvändigtvis kommersiellt intresseatt ett gynnas

otillbörligt Som exempel idag kan marknads-vadsätt.ett som vara
föring i radio och TV har jag tidigare marknadsföringen kurs-nämnt av
böcker och liknande i anslutning till utbildningsprogrammen i radio och

harTV. Jag uttalat avsnitt 4.3.3 jag inte någon anledningatt att ettser
icke neklamfmansierat programföretag skall förhindrat sändaattvara
detta slag reklam.av

När programföretag ståsänder reklam detta i stridett utan att anses
med radiolagens krav opartiskhet, bör det således inte anses vara
fråga kommersiellt intresse otillbörligt sätt.att ett ettom gynna
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sändningregleringen i lag5.1.6 Den grundläggande avom
sponsrade program

frågauppgift det ilämnaprograrnföretag skall ha rättFör att attatt ett om
sponsorfmansiering detta striderförekommitvisst har attutanett programom

gynnandebestämmelsen förbudopartiskhet ochkravet motmot avom
meningen radiola-stycket andrakommersiella föreskrivs i 6 § andraintressen

någon bekostat helti fråga harprogramföretaget, ettatt programom somgen
får bidragsgivareneller delvis, lämna uppgift om vem

lämna uppgiftkunna bli skyldigtprogramfönetag skallFör attatt ett om
har in-fråga visstsponsorñnansiering har förekommit i ettatt programom

i avtalet3 det§ andra stycket punktförts bestämmelse i 7 säger attsomen
skyldighet för företagetfårprogramforetaget bestämmasmellan ochstaten om

uppgiftdelvis, lämnanågon helt ellerhar bekostat ettatt, programannanom
bidragsgivarenom vem

efterleva kravenskall kunnainförts bl.a. för SverigeReglerna har att
televisiongränsöverskridande prop.konventioneni den europeiska om

199091149 129 ff..s.
framgår bestäm-sponsorsmeddelandenlämnadet gällerNär rätten att av

skiljer mellaninnebörd och den intelydelse denna har vidmelsens attatt en
olika slag finansiering.externav

sponsorsmeddelandelämnaBeträffande programföretagets skyldighet att
fö-och respektiveså träffats mellanfinns reglerna härom i de avtal statensom

avsnitt 5.1.8. börredovisa regler i Detkommer utförligt dessaJagretag. att
regleringenutgångspunkten för den aktuellaemellertid anmärkas attatt varnu

vissförutsättningar och iskilja vad under vissai avtalen skulle ut somman
övrigt prop.från vederlag itillåten sponsring till skillnad reklamform är mot

namngivande133. bör bakgrund199091149 Detta mot att enavses avs.
reklam i radiolagens mening.kan attsponsor anse somvara

ochvissa bestämmelser i avtal mellan5.1.7 Lagstöd för staten
programföretagett

villkor förföreskrivs i lagen§ radiolagen skall vadEnligt 7 utöver pro-som
regeringen och företagetin i avtal mellangramföretagets sändningsrätt tas ett

skyl-får i lagparagrafen bestämmasavtal det enligt första stycketI detta om
för gramföretagetdighet attpro

genmälen beriktigande,sända och

enskildes privatliv,2. i programverksamheten respektera den

mångsidigt3 sända programutbud,ett.
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4. hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraftta när
det gäller utformningoch tiden förämnen sändningsamtprogrammens av
programmen,

5 begäran myndighet sända meddelande till allmänheten, ochav att.
6. sända redogörelse i 17 § andra stycket.som avses

fårI avtalet det enligt andra stycket i den nämnda Föreskriften i radio-nyss
lagen också bestämmas skyldighet för programföretaget attom

inte sända reklam vederlag eller någon har be-mot program som annan
kostat helt eller delvis,

2. endast under annonstid i televisionen sända reklam vederlag ellermot
betalning,motprogram

3. någon har bekostat helt eller delvis, lämna uppgiftettom annan program
bidragsgivarenom vem

Enligt första stycket första meningen skall det i avtal mellan regeringenett
och programföretaget in de villkor för sändningsrätten inte itas som anges
6 Genom vad i övrigt föreskrivs i första stycket stöd i lag försom ges av-
talsbestämmelser mellan och programföretag gäller andra frågorstaten ett som

sådana harän med programverksamhetens finansiering så-Engöra.som att
dan avtalsbestämmelse måste naturligtvis hålla sig inom för deti lagenramen
givna bemyndigandet. Däremot behöver bestämmelsen inte i anspråk helata
det lämnas i bemyndigandet.utrymme som

Vad har gäller sådana avtalsbestämmelseräven detsagtssom nu som ges
lagstöd för de punkterna i andra stycket. Gemensamt för sådanatregenom
avtalsbestämmelser de tillåtelsegällerär till eller förbud kommersielltatt mot
främjande i radio och TV. Ett särskilt skäl för den konkreta regleringenatt
här inte sker i lag den förutsätts innebäraär exempelvis visstatt att ett pro-
gramföretag får sända reklam vederlag, medan andra programföretag intemot
får detta segöra 19909l149 219.prop. s.

5.1.8 Avtalen mellan och programfdretagenstaten

Flertalet bestämmelser hur programföretagen skall sin sändningsrättutövaom
finns inte i radiolagen i avtalet mellan och företag.utan staten resp.

De gällande avtalen mellan och programföretagen inom Sverigesstatennu
Radio-koncemen började tillämpas den 1 juli 1986 och löper dent.o.m.
30 juni 1992. Regeringen har beslut den 20 juni 1991 bemyndigat detgenom
statsråd har till uppgift föredra ärenden radio och television delsattsom om

för före den 1 juli 1991 ifrågavarandeatt staten säga avtal, delsupp att
träffa avtal förlängningvägnar ifrågavarandestatens avtal För periodenom av

den juli1 1992 den 31 december 1992. Den ll juli 1991 ändrades också-
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fråga programföreta-Television iSveriges ABavtalet mellan ochstaten om
sända sponsraderätt att program.gens

novemberträffades den 7och Nordisk Television ABAvtalet mellan staten
februari 1998.1991 och gäller Lo.m.

Televisionoch Sverigesavtalet mellanI detta sammanhang endastär staten
intresse. JagNordisk Television ABAB mellan ochavtalet staten avresp.
Television.och Sverigesfor avtalet mellankommer först redogöra statenatt

fortsättningsvisTelevision ABSverigesGenom avtalet med staten ges
frånrundradiosändningibenämnt SVT sända televisionsprogramrätt att
riks-iinnebär SVT skall sända TV-programsändare här i landet. Avtalet att

företaget sändaskallsändningar och regionala sändningar. Dessutom text-
TV.

bedriva programverksatnhetenSVT skallbestämmelse i avtaletEn säger att
betydelseställning i samhället, desstelevisionens centralamed beaktande av

heter vidareåsiktsbildningen för utveckling. Detför och kulturensden fria att
erfarenheterupplevelser, förmedlaskall kunskaper och samtprogrammen ge

så de kvali-underhållning. skall utformasskänka god Programmen att genom
skiftandemångsidighet omfattning tillgodosertillgänglighet i skäligochtet,

Även intressenmindrelandets befolkning.behov och intressen hos gruppers
mån tillgodoses.skall i görlig

programutbudetförhållande tidigare avtalformulering i tillEn är attny
folkbildningsambitioner.helhet skall präglassom av

tillhandahållas mångsidigt utbudEnligt avtalet skall det i TV ett programav
omfattning fö-i betydandepå språket Vidare skall det isvenska programmen

upphovsmän.artister och verk svenskarekomma svenska av
skyldigtSVTSärskilt är attattanges

händel-eller belysakommenterameddela nyheter sättannatsamt
medbor-informationdärvid den allsidigaoch skeenden och somgeser

ochtill samhälls-och ställningbehöver for orienterade taatt varagarna
kulturfrågor,

kulturfrågor,samhälls- ochkring viktigarestimulera till debatt
infly-och företag harorganisationergranska myndigheter, som

verksamheten inomspeglamedborgarnatande beslut rör samtsom
föreningar,sammanslutningar ochsådana inom andraochorgan

förutsättningartelevisionens särskildaoch utvecklatillvarata att ge
tillmöjligheteroch därigenomstimulera fantasinupplevelser och ge

förströelse,inlevelse, ochengagemang
skapandebedrivakulturell förnyelsekonstnärlig ochfrämja samt

uttrycksformer,konstnärligaverksamhet med
olikapå kulturlivetsoch utvecklinghändelserbevaka och granska

stimulera ochkulturlivetområden med det övrigai samspelsamt
kulturaktziviteter,förmedla olika

fråga bl.a.itillgodose olika intressenskälig omfattningi re-om
ligion, och vetenskap,kultur

minoritetertill språkliga och etniskasärskild hänsyn samtta
handikappade.till olikasärskild hänsynta grupper av
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Det finns också bestämmelser den enskildes privatliv skallattsom anger
respekteras i programverksamheten inte oavvisligt allmänintresseettom

SVT skall beriktiga felaktig sakuppgift det påkallatannat, att ochnär ärver en
den har befogat anspråk bemöta påståendeatt skall beredas till-attsom ett

fälle till genmäle.
angårVad reklam SVT intesägs vederlag får medge kommersiellatt mot

reklam i eller programinslag. För överträdelse denna be-program att en av
stämmelse skall föreligga krävs alltså företaget har mottagit betalningattanses

någoteller vederlag.annat
Som framgått redogörelsen i avsnitt 5.1.6 skall frågor sändningav om av

sponsrade regleras i avtalen mellan och programföretagen.statenprogram
Under 1991 har avtal träffats ändring i avtalet mellansommaren statenom

och Sveriges Television Aktiebolag. avtaletsI 10 § har tillagts regler närom
sponsrade får sändas.program

Sponsrade definieras i påavtalet följande Med sponsradesättprogram
helt eller delvis bekostats någon inte ärprogram avses program som av som

engagerad inom radio eller television eller med framställa audiovisuellaatt
verk och med vilken SVT eller företag inom Sveriges Radio-koncemenannat
slutit avtal härom.

Huvudprincipen alltjämt enligt bestämmelsernaär i avtalet SVT inteatt
skall sända sponsrade Härifrån har dock gjorts undantag för vissaprogram.
programkategorier. Enligt fåravtalet SVT sända sponsrade program om
sändningen allmän sammankomst eller offentlig tillställning ochavser en en
dessutom krävs huvudregel dessa har anordnats någonattsom evenemang av

företag inom Sverigesän Radio-koncemen. offentligFör tillställ-ettannan
ning utgör krävs, förutom det sistnämnda,sportevenemangsom att evene-

skall svenskt eller internationelltstörre intresse. Från nämndamanget vara av
huvudregel finns undantag nämligen, anordnas SVTett evenemangetom av
eller företag inom Sveriges Radio-koncemen skall sändningen skeannat inom

för åtagande Europeiska Radiounionen EBUett ellergentemotramen ar--
motsvarande betydelse och måsterangemanget direkt-vara av programmet-

sändas till flera länder.
Det finns föreskrifter i avtalet vilket och med vilka medel SVTsättom

får tillkännage sponsorskapet. Bl.a. kan musiknämnas typisk föräratt som
eller knuten till inte får användas för tillkännageannars attsponsom sponsor-
skåpet.

Vidare föreskrivs vissa förbud. Programmet får inte nå-sponsratvara av
huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljninggon vars to-av

baksvaror, alkoholdrycker eller receptbelagda läkemedel. Inte heller får ett
huvudsakligen nyheter eller nyhetskommentarersponsrat ellerprogram avse

huvudsakligen vända sig till barn år.under 12
På begäran statlig myndighet skall SVT sända meddelande ärav en som av

vikt för allmänheten. Företaget skall till meddelandet lämpligatt ut-se ges en



programinnehållet 85reglerRadiolagstiftningensSOU 1992 31 om

inverkarsin omfattning ellerformning och det inte sättannatatt genom
påmenligt programverksamheten.

beslut radio-redogöra föråligger i lämpligtSVTDet sättatt avprogram
i 6 § radiolagenbrutit bestämmelsernanämnden enligt vilket företaget har mot

eller avtalet.
beriktigande harOm radionämndens beslut begäranatt av-omavser en

skälen för dessa.för nämndens slutsatser ochslagits, skall företaget redogöra
radiola-mån brutit 6 §SVT i väsentlig harOm det finns skäl motanta att

frågan utredningsmän,får påkalla utredning ieller avtalet staten genomgen
anled-utredningenskiljemän. Omenligt 1929145lagenutses geromsom

får avtalet.ning till det, sägastaten upp
ochavgiftsñnansierade radio-1992140 denpropositionen prop.I om

tillåtassponsring skallföreslagits1993-1996 harTV-verksamheten attm.m.
haravtalsreglema sponsringmindre ändringar ii ljudradio. Vissaäven om

också föreslagits.
angå-avtalsvillkor,iNordisk Television gällerFör AB stort sett samma

Radio-inom Sverigeför programföretagenende programverksamheten, som
sändaföretag hargivetvis dettakoncernen. skillnaden rättDen största är attatt

Även långtgåendemindreföretagvissa andra avseenden har dettareklam. i
Radio-Sverigesprogramföretagen inomvadförpliktelser ängentemot staten

behandla dessa.följandehar. kommer i detkoncernen Jag att
Radio-koncemen,Sverigesliksom företagen inomföretagetDet är,nya

programverksamhetenberiktiganden, isända genmälen ochskyldigt attatt
särskildatill televisionensprivatliv, hänsynrespektera den enskildes taatt

utformning tidenochgenomslagskraft det gäller ämnenär samtprogrammens
för beslutlämpligt redogöraochför sändning sättatt avprogrammenav

bestämmelser i radiolagenenligt vilket företaget harradionämnden, överträtt
får vidare endast underföretaget.och Företageteller i avtalet mellan staten

betal-ellerreklam vederlagannonstid i televisionen sända motmot program
finns inte de kravfråga sponsradesändaning. I rätten att somprogramom

eller of-måste sammankomstallmänför SVTgäller att avse enprogrammen
huvudsaksponsring i desamma.övrigt reglernafentlig tillställning. I är om

meddelandenmyndighet sändastatligskyldighet begäranFöretagets att av
i jämförelse medstarkt begränsadvikt för allmänheten ärär program-som av

myndigheterHuvudregelnföretagen i Sveriges Radio-koncemen. är att som
reklamtid.köpaskall dettabehöver informera medborgarna göra attgenom
skyldighetfinnssåsom exempelvis vid olyckor,nödsituationer,Endast i en

meddelanden.myndighetersför företaget vederlag sändaatt utan
för företaget sändaskyldigheteravtalet föreskrivs vidareI ettattom

innehålla såvälsändningarna skallmångsidigt prograrnutbud god kvalitetav
deunderhållningsprogram. Blandinformativanyheter och pro-somprogram

nyhetsprogram, bampro-särskilt i avtalet märksgramkategorier nämnssom
språket svenska upphovsmän ellerpå svenska och med sven-gram, program
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ska artister egenproducerade och beställda Avtaletsamt konstrue-ärprogram.
så vissa åtaganden Företaget mindre omfattande tvårat att är de årenförstaav
avtalstiden. Detta gäller bl.a. kvantiteten nyhetsprogram, barnprogramav av

och egenproducerade program.

5.1.9 Regler huvudsakligen i televisionensom avser annonser

Jag har i avsnittet 5.1.2 berört vad i radiolagen med begreppensom avses
reklam och annonstid i televisionen.

Varken den nuvarande eller den tidigare lagstiftningen innehåller något
kategoriskt förbud sända vad någoni mening reklammot föratt ärsom pro-
gramföretagen. De ändringar i radiolagen vidtagits i 1991 års lagstift-som
ningsärende har inte inneburit några förändringar vad gäller tillåtligheten av
reklam för de icke reklamfinansierade programföretagen se pr0p.l99091

79.s.
I §7 andra stycket andra punkten radiolagen föreskrivs får träffaatt staten

avtal med programföretag skyldighet för företagetett endast underattom an-
nonstid i televisionen sända reklam vederlag eller betalning.mot motprogram
Syftet med bestämmelsen bl.a. tillgodoseär de krav denatt som euro-
peiska konventionen gränsöverskridande television uppställer seom prop.
l99091l49 79 ff..s.

För reklam vederlag skall föreliggaatt krävsmot vederlaget utgårattanses
till programföretaget eller eventuellt juridisk vilken det skeren person genom

sammankoppling mellan vad betalar ochannonsören prograrnföretagetsen
inkomster. Om vederlaget utgår någontill handlar det inte attannan om pro-
gramföretaget sänder reklam vederlag se 1990911149 81 f..mot prop. s.

Utanför reklambegreppet i radiolagen faller åsiktsreklam,dels dels inköps-
och andra anskaffningsfrämjande åtgärder riktas bakåt leverantö-motsom

kreditgivare eller arbetssökande. Som tidigare framgåtti avsnittrer, 5.1.2 och
5.1.5 finns vissa skillnader mellan TV-konventionens och radiolagens re-
klambegrepp. För tillgodose konventionens krav utvidgadesatt vid 1991 års
ändringar i radiolagen dess reklamdefmition till förutom reklamatt motavse,
vederlag, även betalning.motprogram

I propositionen i lagstiftningsärendet prop. l99091l49 82 framhållss.
med vederlag varje formatt vederlag, inte endast Något kravavses av pengar.

vederlaget skall ha viss storlek krävsatt inte. Med sändsatt motprogram
betalning TV-företaget erhåller nettotillskottatt grundavses ett av pengar

sändande. Från detta skiljer lagstiftningenprogrammets utomstå-av att en
ende, har bekostatt.ex. eller mindrestörre delen sponsor, en ettav programs
produktionskostnader. Som härpåexempel anförde departementschefen i
propositionen s. 82 följande
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till hela det belopputomståendes bidrag uppgickOm program-somen
alltsåskullefått för sändahade läggaföretaget programmetut attannars

kostnad. Omnågon helstfå tillgångföretaget till utanprogrammet som
skulleutomstående förden betalade ännu programmet, program-mera

kandelensina allmänna kostnader. I denfå bidrag tillföretaget även ett
exempelvis sponsring,sigutredningen intedet enligt röra omanses

då betalning.istället sänds programmet motutan

lämnande uppgiftavsnitt 5.1.6 fallerSom tidigare redogjort för ijag av om
sponsorsñnansiering utanförförekommitfråga visst hardet iatt programom

underuppgifter skall inte redovisassådanaden aktuella regleringen, dvs.nu
televisionen.annonstid i

fårannonstiden i televisionen detunder8 § radiolagen föreskrivsI att en-
förekommadast

prograrnföretagennågon uppdragitharreklam och andra program som
sända,att

verksamhet, ochför kommersiell2. programföretagets reklam egen

3 glimtar.program.
ochopartiskhetpåpekat inte radiolagens kravSom jag tidigare gäller

televisionen 6 § fjärdeannonstid isaklighet för vad sänds undersom
får sändas underför vad8 därför uppställts restriktionerstycket. I § har som

kringgår de för denprogramföretagenannonstid i syfte hindrabl.a. att att
saklighetskraven.opaniskhets- ochvanliga programverksamheten gällande

tillenligt motiven s. 86Med programglimtar övervä-somprogramavses
programföretagetbestår korta avsnittgande delen avsersomav av program

vid tillfälle.sändaatt ett senare
underpåpekas programföretagetDet förtjänar rätt attatt att annons-ges en

sändnings-får sändasprogramglimtar dessatiden sända även annanmen
tid.

identifieringensäkerställahar införts regler syftar tillDet att re-avsom
klam.

uppmärksamma tittarenhar tidigare berört regel syfteJag är atten vars
televisio-annonstiden isändningen reklam, nämligen regeln attatt omavser

finnssärskild ljud- och bildsignatur. Detskall inledas och avslutas ennen av
följandekan detta syfte. Jag kommer i detytterligare regler hasägas attsom

tvåberöra dessa regler.av
annonstidsänds underI 9 § första stycket föreskrivs att av en annons som

framgåframgå kani televisionen skall i intresse sändningen sker. Dettavems
eller känteller firmaannonsörens att ettt.ex. att genomgenom namn anges

varumärke visas.
föreskrivs iDen andra regeln finns i 9 § andra stycket. Där att annonser

får det inte uppträdasänds betalning eller vederlagmot annat personersom
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spelar framträdande roll i televisionsprogram huvudsakligensom en som
handlar nyheter eller nyhetskommentarer.om

Motivet för sistnämnda bestämmelse det skulle försvåraär tittarensatt re-
klamidentifiering vissa klart identifieras med den vanligaom personer som
programverksamheten fick nyttjas för förhöja trovärdigheten i reklambud-att
skapet se 19091 149 89.prop. s.

De omfattas den här s.k. karantänsbestämmelsen så-personer ärsom av
dana medverkar i nyhetsprogram och nyhetskommenterandesom program.
Med nyhetskommenterande enligt departementschefenprogram avses,
se 90 detsamma i den förklarande till konventionen,a.a. s. rapportensom
nämligen strikt nyhetsrelaterade såsom kommentarer till nyheter,program
analyser nyhetsutvecklingen och politiska ställningstaganden till nyhets-av
händelser. Dessutom krävs spelar framträdande roll i så-att personen etten
dant Den medverkan således den i förstaär handprogram. som avses som
nyhetsreportrar och programledare för.svarar

finnsDet i 10 § radiolagen uttryckligt förbud sända vissa s.k.ett mot att
åsiktsannonser i televisionen. I paragrafen föreskrivs sändsatt annonser som
under annonstid i televisionen fårinte syfta till vinna stöd för politiska elleratt
religiösa åsikter åsiktereller i intressefrågor på arbetsmarknaden. I proposi-
tionen 199091 149 95 uttalades departementschefen bl.a. regelns. av att
syftar till tillsammans med andra regler, säkerställa möjlighetenatt, till all-en
sidig debatt i televisionen.

I 13 § radiolagen finns regler högsta tillåtna annonsvolym. Där stadgasom
programtjänsts sändningstid dygn fåratt högst tioav en procentper avse an-

under annonstid i televisionen. Denna andel beräknas särskilt för tidennonser
mellan kl. 18.00 och 24.00. Inom sändningstid timme mellan helaen av en
klockslag får förekomma under åttahögst minuter eller, iannonser rena un-
dantagsfall, tio minuter. I avtalet mellan regeringen och programföretaget får
det bestämmas högsta tillåtna sändningstiden för underatt annonstidannonser
i televisionen skall kortare vad föreskrivsän i första och andravara som
styckena. Den genomsnittstid talas i första meningen enligt vadvarom avser
departementschefen uttalade i den allmänna motiveringen i nämnda proposi-
tion s. 100 sändningstiden helhet. Vidare sägs sändningstidattsom som
räknas inte dåtid det endast sänds testbild eller något liknande, med eller utan
musik.

Det finns också regel den kortaste annonstiden får förekommaen om som
vid givet tillfälle. I 14 § föreskrivs såledesett annonstiden i televisionenatt
vid givet tillfälle inte får understiga minut, sedanett sändningstiden för denen
särskilda ljud- och bildsignaturen har frånräknats.

De allmänna kraven gäller för hur får in i sändning-sättassom annonser
återfinns i 15 Huvudregeln underär annonstid i televi-arna att annonser

sionen skall in mellansättas Härifrån medges vissa undantag.programmen.
Annonser får avbryta de in i iett sättsprogram om sportprogrampauser
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där det förekommer längre eller i i före-pauser, pauser program som avser
ställningar eller med för publiken, mellan delar isättsevenemang pauser

består olika avslutande delar och där varje del föregåsprogram som av som
eller följs minst 20 minuter.av annonser varar

Det finns också regler primära syfte kan skydda barnensägas attvars vara
vid TV-reklam. Dessa regler kompletteras det inom marknadsföringsla-attav

tillämpningsområde ställs speciellt höga krav hederlighet och veder-gens
bam.häftighet reklamåtgärd riktarnär sig till exempelvis Lagstiftaren haren

bedömt det med hänsyn till bl.a. televisionens genomslagskraft varitatt stora
befogat uppställa långtgående restriktioner i radiolagen vadatt änmer som
följer marknadsföringslagen, det gäller reklam särskilt vänder signärav som
till bam. I 11 § första stycket radiolagen föreskrivs medattyngre en annons
reklam sänds under annonstid i televisionen inte får syfta fångatillsom att
uppmärksamheten hos barn under år.12 Vidare föreskrivs i andra stycket att
det i med reklam fårinte uppträda eller figurer spelarannonser personer som

framträdande roll i televisionsprogram huvudsakligen vänder sig tillen som
bam under år.12 Det finns dessutom i § första15 stycket andra meningen ett
uttryckligt förbud sända med reklam under annonstidenmot att annonser
omedelbart före eller efter huvudsakligen vänder sig tillett program som
nämnda bamgrupp.

Radiolagens bestämmelser sänds under annonstid i te-om annonser som
levisionen gäller enligt 16 § radiolagen inte for och liknande medde-annonser
landen i sökbar text-TV. Inte heller gäller radiolagens krav opartiskhet och
saklighet för sådana meddelanden 6 § fjärde stycket.

5.1.10 Radionämndens uppgifter

Övervakningen hur programföretag sin sändningsrätt skerutövarettav som
tidigare efterhandsgranskningnämnts radionämnden. Radionämn-genom av
den statlig myndighetär arbetar i domstolsliknande former. Denen som
består sju regeringen utsedda ledamöter jämte Ordförandenersättare.av av
och vice ordföranden skall eller ha varit ordinarie domare.vara

Nämndens granskning sker efter anmälan visst ellermot ett program
nämndens initiativ. förekommerDet olika slag beslut i gransk-eget tre av
ningsärenden.

Fällande beslut strider radiolagen eller avtalet.programmet mot
Kritiserande beslut brist har konstaterats såinte bedömtsmen som

allvarlig strider radiolagen eller avtalet.att programmet mot
Friande beslut brister i överensstämmelse med radiola-programmet

eller avtalet.gen
Radionämndens beslut i granskningsärenden kan inte överklagas. Nämn-

den har inte befogenhet vidta någon åtgärd i granskningsärendeatt ettannan
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Skadestånd straffangivna besluten. eller före-fatta deän ett treatt av ovan
såledeskommer inte.

års1991 lagstiftnings-Radionämndens uppgifter har utvidgats genom
granskning i efterhand övervakaRadionärnnden skallärende. ettomgenom

vederlag iakttar radiola-televisionen sänder reklamprogramföretag i motsom
televisionen.sänds under annonstid i Detregler an-annonser somgens om

övervaka Nordisk Television ABsåledes på radionämndenkommer ut-att att
ochradiolagen och avtalet mellansändningsrätt i enlighet medsinövar staten

företaget.
1992 hari kraft den 1Genom ändring i radiolagen trätt mars ra-somen

programföretag bryterfått befogenhet förelägga vitedionämnden ettatt om
sponsring i lagen ellerbestämmelser reklam ochvissa uppräknademot om

med regeringen.avtalet

Kabellagstiftningen5.2

lokalalagen 1985677 ka-framgått redogörelsen i kapitel l harSom omav
till allmänhe-19912027 kabelsändningarbelsändningar lagenersatts omav

för lokala kabelsändningar har19851057 ansvarighetLagenten. upp-om
beskriver jag i kapitelkabelsändningarhävts. Reglerna om
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6 Marknadsföringslagstiftningen

6.1 Inledning

Den europeiska konventionen gränsöverskridande television kräverom att
den reklam förekommer i TV skall hederlig och inte vilsele-som vara vara
dande eller på stridasätt konsumenternas intressenannat artikel 111mot
och 2.

Vidare får reklam riktar sig till barn eller där barn förekommer inte in-som
nehålla något skadar deras intressen, och reklamen skall hänsyn tillsom ta
barns särskilda känslighet artikel 113.

I EG-direktivet finns bestämmelser likartat slag. Jag kommerav attsenare
belysa såväl konventionens direktivets bestämmelser, bl.a. i kapitelsom

Motsvarande krav i konventionen återfinns i vår nationella lagstift-som
ning, främst marknadsforingslagen l975l4l8, MFL.

I radiolagsutredningens delbetänkande SOU 19907 Lagstiftning för re-
klam i svensk TV finns redogörelse förnärmare MFLs syfte, uppbyggnaden
och tillämpning. Utförliga redogörelser har i den här betänkandet lämnats be-
träffande dels reklamens förhållande till yttrandefrihetsgrundlagen i avsnitt
4.3.3, dels censurförbudet i radiolagen i avsnitt 5.1.3. Därför nöjer jag mig

med kortfattat beskriva MFLs regelsystem.att I stället jagnu ägnar större
uppmärksamhet MFLs tillämplighet på marknadsföring med internationell
anknytning. På beskriver jagsätt de s.k. alkohol- och tobaksreklam-samma
lagarna anknyter tillnära MFL. Innan jag behandlar MFLs regelsystemsom

den angivna synvinkeln vill jag dock i korthet erinra MFLs för-ur nyss om
hållande till yttrandefrihetsgrundlagen och radiolagen.

Som har berörts i redogörelsen i avsnitt 4.3.3 det tillåtet förär myndig-en
het förbjuda upprepande viss kommersiellatt reklamett därför dennaav att
strider marknadsföringslagen. Sådana åtgärdermot tillåtna vidär sidan av
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen grund dessaattav
författningars syfte inte omfattar begagnandevärna de skyddadeatt medi-av

medel i den enskilda näringsverksamhetens tjänst jämförerna som avsnitt
4.3.3.

I avsnitt 5.1.3 har jag redogjort för radiolagens censurförbud ändrades iatt
samband med reklam tilläts i svensk marksänd TV.att I 19 § sjätte stycket
radiolagen klargörs föreskrifterna i marknadsföringslagen 19751418,att
lagen 1978763 med vissa bestämmelser marknadsföring alkohol-om av
drycker, lagen 1978764 med vissa bestämmelser marknadsföringom av
tobaksvaror och produktsäkerhetslagen 1988 1604 gäller också frågai om
sådan marknadsföring sker i radio eller TV.som
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Marknadsföringslagen6.2

samband medintressen iändamål främja konsumenternas nä-har tillMFL att
nyttigheter ochtjänster eller andramarknadsföringringsidkares attav varor,

näringsid-ellerotillbörlig konsumentermarknadsföringmotverka är motsom
§.kare 1

marknadsföringalltså näringsidkarestillämpligMFL är varor,av
6 §§ MFL.nyttigheter 1, 3 ochoch andratjänster

avsättningenåtgärder syftar till främjamarknadsföringMed attsomavses
anskaffningsfrämjandeandrainköps- ellermedförDetta attav varor o.s.v.

arbetssökandekreditgivare ellerbakåt leverantörer,åtgärder riktas motsom
197057 64.faller utanför lagen prop. s.

också inte gällerbegränsningen MFLangivnaNaturligtvis innebär den att
i aktuelltmarknadsföringsbegreppåsiktsreklam och liknande. MFLs är nu

används i TV-kon-reklambegreppdethänseende betydligt änsnävare som
så detvidsträcktareKonventionens reklambegreppventionen. sättär att

meddelanden harmeddelanden ochbåde avsättningsfrämjande som an-avser
Å sträckerf.. andra sidanåsiktsreklam SOU 19907 57sesyfte,nat t.ex. s.

frågalagen iTV-konventionen,avseendet längresig MFL i det än att re-om
sådan reklam sker be-begränsad tillmassmedium inteklam i är motett som

vidtillämplig s.k.därigenomvederlag. MFL äventalning eller ärannat egen-
reklam.

generalklausuler i allmännaframför alltmateriella reglerMFLs är tre som
sin marknadsföring.skall iaktta inäringsidkareordalag vad enanger

informations-marknadsföring 2 §,otillbörligbehandlarGeneralklausulema
produktotjänlighet 4 §.3 § ochskyldighet

in-marknadsföring.otillbörlig DengeneralklausulencentralMest är mot
marknadsföring. Den lyderårs otillbörlig1970 lagtroducerades omgenom

tjänst ellermarknadsföringnäringsidkare vidFöretager annanav vara,
stridareklamåtgärd handling,ellernyttighet motattsom genomannan

ellerotillbörlig konsumentereller nä-god affärssed sätt är motannat
fortsättaförbjuda där-marknadsdomstolen honomringsidkare, kan att

meddelashandling. Förbud kanliknandeföretagamed eller att annan
näringsidka-handlarnäringsidkare ochanställd hosäven somannan

bidragit till hand-övrigt väsentligt haroch ivägnar samt en somres var
lingen.

påtillämplig alla slagutformad denSåsom generalklausulen ärär re-av
marknadsföringsåtgärder alla slag medier.ochoch andraklam av

föreskrifter i la-flertal andrakompletteratshar MFLUnder ettavsenare
Som exempel kangeneralklausuler.uttryckligen hänvisar till MFLsgar som

alkoholdryckermarknadsföringtvå speciallagarnareglerna i denämnas avom
marknadsfö-1978763 med vissa bestämmelserlagenoch tobaksvaror, om

1978764 med vissa bestämmelserlagenring alkoholdrycker omresp.av
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marknadsföring tobaksvaror. handlingEn strider bestämmelsernamotav som
i dessa lagar skall enligt särskild föreskrift i lagarna otillbörligen anses vara
marknadsföring vid tillämpning MFL. Regler denna konkrettyp,av av som

vissa förfaranden skall strida generalklausul i MFL,attanger motanses en
finns också i konsumentkreditlagen 1977981 och konsumentförsäkringsla-

l98038. bådaEnligt de sistnämnda lagarna skall MFLs reglergen om un-
derlåtenhet lämna information tillämpas frågai underlåtenhet lämnaatt attom
viss information rörande konsumentkrediter konsumentförsäkringar.resp.
Samtliga regler har alltså det de sammankopplade medär över-gemensamt att
vaknings- och sanktionssystemet enligt MFL.

Utgångspunkten för marknadsföringslagens tillämpningsområde givet-är
vis lagen avsedd reglera förhållanden inom Sveriges stårär Detatt gränser.att
vidare klart utländska företag, bedriver pånäringsverksamhet denatt som
svenska marknaden, skyldiga sig efter svenska lagarär och bestäm-rättaatt
melser likaväl inhemska företag.som

frågaEn vilket tillämpningsområde den marknadsföringsrättsligaär lag-
stiftningen kan ha det gäller marknadsföringsåtgärder med inter-näranses
nationell anknytning. frågaEn i vad mån reklam i satellit-TVärannan som

från någothärrör sändarland Sverige faller under MFLs bestämmel-änannat
Departementschefen den förstnämnda frågan i förarbetena tilltogser. upp

års1970 lag otillbörlig marknadsföring. Vad han konkret behandladeom var
reklam i utländska tidningar, inte TV-sändningar. Departementschefen an-
förde följande i specialmotiveringen till 1 § 197057MFL prop. 92s. om
generalklausulens tillämplighet vid marknadsföringsåtgärder med intematio-
nell anknytning

Generalklausulen inte formellt begränsad till vadär sker i Sverige.som
Vad beträffar frågan dess tillämpning marknadsföringsåtgärderom
med internationell anknytning vill jag anföra följande. Huvudsyftet med
den föreslagna lagstiftningen sörja för vissa iakttasär att att normer
inom reklam och marknadsföring den svenska marknaden. Av-
görande för generalklausulen skall tillämpas viss åtgärd börom en

åtgärdendärför påinriktad åtgärdensvensk publik.är Varvara om en
har företagits däremot i princip betydelse. Generalklausulenär börutan
sålunda kunna tillämpas exempelvis frågai reklammaterial harom som
producerats i utlandet därifrånoch distribuerats till i Sverige.mottagare
Detta bör gälla sig reklamen särskilt inriktad Sverige ellerärvare
vänder sig till internationell publik, däribland den Omsvenska.en
däremot reklamen i och för sig bara viss utländsk marknad böravser en
generalklausulen inte tillämplig. sålundaDet bör inte möjligtanses vara

ingripa i utländsk tidning, vilken inte primärtatt mot ären annons en
avsedd för spridning i andra länder, vissa exemplar tid-även om av
ningen skulle förekomma här i landet. Det sagda gäller åtgärderävennu

vidtas företag.svenskasom av
Det sagda innebär generalklausulen i och för sig kan tillämpasatt

handlingar företasäven utanför Sveriges De praktiskagränser.som
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med delgivningsådana nå ansvarigei fall denmöjligheterna ettatt av
viteutdömandeeller verkställa beslutvitesföreläggande att ett avom

begränsade.torde emellertid vara

generalklausulentillämpat nä-har i antal fallMarknadsdomstolen motett
i Sverigeverksamhetbedriviti landringsidkare haft säte annat sommensom

sig dan-emellertid endast riktatharSverige. Ingripandeneller riktad motmot
med vite.sällan förenatsFörbuden harnäringsidkare.och finskaska

197824, 19824.197328, 19753,19733, 197311, 197324,MD
TV-frågor departements-199091149 radio- ochpropositionenI togom

beträffandetillämplighetmarknadsföringslagensfråganchefen re-omupp
tillDepartementschefen knötinternationell anknytning.harklam i TV ansom

motiveringenföljande i den allmännaföregående och yttradecitatetdet
f.s. 114

alldeles bestämduttalande drasdettaBeträffande reklam i TV kan enav
till-intemarknadsföringotillbörliggeneralklausulen ärslutsats mot
TV-Sverige baraiinte kanlämplig TV-reklam emot utantas avsom

tittare i andra länder.
enligt minSverigei börSå TV-reklam kan tas emotsnart me-man

Sverige eller tilltillkan riktatfrågan reklaminslagetning ställa ansesom
sådan bedöm-svenska. Viddäribland deninternationell publik, enen

huruvidavikt vidavgörandefästainte anledningning har attman
regelsys-telekonventionensinternationellasådan enligtsändningen som

här endasteller kani Sverigeavseddär tas emotemotatt tastem
blir där-bedömningenöverspill. Vidofrånkomligtteknisktgrund av

styrkasändningenssatellit ochslagfrågor radiofrekvens,med typ avav
andra.tolkningsdata blandväsentligamindrenågra ofta kanskebara --

också betona,sändningar vill jagutländskaBeträffande reklam i att
all reklamgeneralklausulenanvändaanledningfinnsdet inte motatt

KOskäl förfinns detförsta handträffas den. Iskulle kunna attavsom
påinriktningmedverksamhetsvenskauppmärksamma annonsörers

utländskasådan reklammarknaden. Och därnästsvenskaden an-av
målgrup-hör tillframgår svenska TV-tittarevilken detnonsörer attav

pen.
innebörddenunderstrykasomständighet börsärskild ärEn mansom

förhållandedettaTV-konventionen ocheuropeiskatillägga denbör att
användagällerförsiktighet detmedför vi bör iaktta när att gene-att

TV-sändningar.i utländskareklamralklausulen mot
berördaförsiktighet i detmaning tillKonventionen innebär nuen

vilkenden har bestämtdethänseendet beroende sätt stat somsom
dettaläggerKonventionenkonventionen följs.för att ansvaransvarar

artikel 5.sändandeden staten

år till1988i sinUlf Bemitzockså professorDet bör nämnas rapportatt
Marknadsrättsligkonsumentspörsmål,forEmbetsmannskomitéNordisk

och praxislagförarbetenreklam-TV, drar den slutsatsenkontroll attavav
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MFL tillämpligär satellit-TV-reklam från utländska sändare heltärsom
eller delvis inriktade på svensk publik.en

Av det anförda framgår marknadsföringslagen kannu att till-anses vara
lämplig på satellit-TV-reklam helt eller delvisär inriktad svensksom en
publik och detta oberoende varifrån sändningen utgår.av

En fråga ingripandeär kan ske. Generalklausulenmotannan vem treanger
kategorier, nämligen

näringsidkare vid marknadsföring företar reklamåtgärd ellersom annan
handling otillbörlig,ärsom

2. anställd hos näringsidkare och handlar näringsidkares väg-annan som
ochnar

3. och i övrigt väsentligt har bidragit till handlingen.var en som

Ingripanden otillbörlig marknadsföring skermot i första hand det fö-mot
Ärmarknadsför ellerretag tjänsten, dvs.som det frågaannonsören.varan om

inhemsk föreliggerannonsör knappast något Såproblem.en inte hellerär
fallet i Sverigeannonsören är eller har dotterbolag ellerom likartadett annan
företrädare i Sverige och företrädaren del i marlmadsföringen.tar

Det vidare möjligtär ingripa medverkande såsomatt annonsbyråer ochmot
medieföretag.

Möjligheterna nå utländska företagatt anknytningnärmare medutan
svensk jurisdiktion begränsade.är Det torde förutsätta företagen frivilligtatt
underkastar sig svensk jurisdiktion.

6.3 Alkohol- och tobaksreklamlagarna

Det har införts särskild lagstiftning rörande marknadsföring alkohol ochav
tobaksvaror. Dessa bestämmelser finns i lagen 1978763 med vissa be-
stämmelser marknadsföring alkoholdrycker alkoholreklamlagenom ochav
lagen 1978764 med vissa bestämmelser marknadsföring tobaksvarorom av
tobaksreklamlagen.

Lagarna gäller näringsidkares marknadsföring alkoholdryckersom avser
och tobaksvaror och vänder sig till konsumenter 1 § första stycket alko-som
holreklamlagen §tobaksrekla1nlagen.1resp.

Med alkoholdrycker spritdrycker, vin, starköl och öl i den betydelseavses
dessa beteckningar har i lagen 1977292 tillverkning drycker,om av m.m.

§l andra stycket alkoholreklarnlagen.
Öl enligtär den i alkoholreklamlagen åsyftade lagen maltdryck, al-en vars

koholhalt överstiger 1,8 2,8 viktprocent. Utanför alkoholreklamlagensmen
reglering faller därför lättöl, får innehålla högst 1,8 viktprocent alkohol.som
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haralkoholreklamlagenalkoholdrycker ibetyder begreppetanfördaDet att
europeiskai denbeveragesalcoholicuttrycketinnebördnågot änsnävareen

television.gränsöverskridandekonventionen om
uttalade i specialmo-departementschefenenligt vadMed tobaksvara avses

l97778l78 54tobaksreklamlagen prop.till 1 §tiveringen vara soms. en
njutnings-brukasavseddinnehåller ochtobaknågon del är atttill somsom

därförtobaksvaraBegreppet ärtuggtobak ochexempelvismedel, även snus.
konventionen.products itobaccouttrycketidentiskt med

regelsystem.till MFLsknutitshartobaksreklamlagamaochAlkohol- an
ibestämmelsesärskildenligtskalllagarnastriderhandlingEn mot ensom -

otillbörlig konsumen-tillämpning MFLvid motlagenvardera anses varaav-
tobaksreklamlagen.4 §alkoholreklamlagen3 §ter resp.

till demed hänsyntobaksreklamlagama äralkohol- ochGrundregeln i att-
mått-särskildoch tobakalkoholmed brukförbundnahälsorisker är avsom -

Därvid gällersådan sär-marknadsföringenvidiaktagasskallfullhet varor.av
på-får företasmarknadsföringsåtgärd inte ärellerreklam-skilt somatt annan

alkohol ellertill brukuppsökande eller to-trängande eller avuppmanarsom
propositio-iuttaladeDepartementschefen§.2stycket2 § förstabak resp.

marknadsfö-lagstiftningtillmed förslag1977782178 31prop. oms.nen
påexempeli TVreklam ärtobaksvaroralkoholdrycker och ettring enattav

tillämpningskall vidFöljaktligenpåträngandereklamformsådan är m.m.som
otillbörlig konsu-tobakalkohol ochför moti TVreklamMFL anses varaav
sådan reklam.förbjudadärförmarknadsdomstolen har rätt attmenter;

generalklau-MFLstillämplighetfrågan vilkenbehandlats6.2 haravsnittI
in-marknadsföringsåtgärd harmarknadsföring har närotillbörligsul enmot

anknytning.ternationell
också vidintressesigmarknadsföringsåtgärder tilldrogsådanaFrågan om

tobaksreklamlagama.alkohol- ochtillkomsten av
skulleuttryckligendetföreslogalkoholreklamutredningenTobaks- och att

tillmarknadsföringnäringsidkaresgälldelagstiftningen endastföreskrivas att
197 borde197663SOUutredningenEnligtlandet.inomkonsumenter s.

förmarknadsföringsäljaressvenskagälla export.lagstiftningen inte
till förslagetmotiveringenallmännaanförde i denDepartementschefen om

utredningenuttalatsuppfattningdelade denhanilagstiftning ämnet avatt som
tid-utländskaibehandlade hanSärskilt197778178 27.prop. annonsers.

denskulle gällainteprincipannonsförbudet i35uttalade s.Hanningar. att
påinriktningtidskrifterutländskaiförekommer utanannonsering som

Sverige....
jfr. 5448,specialmotiveringendepartementschefen ianfördeVidare s.

beträf-iakttasvissaförsörjalagstiftningenmedsyftet attatt normeratt var
fortsattemarknaden. Hansvenskadenmarknadsföringenfande

marknadsfö-förgällerhärvid detsammaTillämpningsområdet är som
marknadsfö-näringsidkaressåledes svenskaUtanför fallerringslagen.
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ring på utländska marknader. marknadsföringsåtgärdemaVar har sitt
w saknar däremot i princip betydelse. såle-Bestämmelserna börursprung

des kunna frågatillämpas exempelvis i reklammaterial haräven om som
producerats i utlandet och därifrån distribueras till konsumenter inom
landet. Detta bör gälla sig reklamen påsärskilt inriktad svenskaärvare
konsumenter eller vänder sig till internationell publik, däribland denen
svenska. Om däremot reklamen i föroch sig bara viss utländskavser en
marknad bör bestämmelserna inte tillämpliga. sålundaDet böranses
inte möjligt ingripa i utländsk tidning, vilkenatt motvara en annons en
inte primärt avsedd för spridning i andra länder, vissaär även om ex-
emplar tidningen skulle förekomma här i landet. Vad harav som nu

bör gälla beträffande marknadsforingsåtgärder vidtasävensagts som av
svenska näringsidkare. Beträffande det sagda vill jag för övrigtnu
hänvisa till vad uttalades under förarbetena 1970 årstill lagsom om
otillbörlig marknadsföring prop. 197057 92 f..s.

Beträffande annonsering i utländska framhöllstidningar i specialmotive-
ringen ocksås. 53, 54 annonsförbudet i princip inte kommeräven attse s.

sådanaträffa tidningar avsedda för spridning huvudsakligenäratt utomsom
Sverige.

Marknadsdomstolen i år 1989har meddelat beslut tagit ställning till hurett
alkohol- och förstås frågatobaksreklamlagama bör i marknadsföringsåt-om
gärder i tidskrift med internationell anknytning MD 19896, KO moten
SAS.

Fallet engelskspråkigagällde SAS tidskrift Scanorama sprids till flyg-som
Tidskriften kommer 10 år.med Upplaganresenärema. ärut nummer per

140 000 exemplar dessa sprids 10 000Av exemplarca per nummer. ca.
eller omkring % i Sverige och SAS utrikeslinjer.7 Tidskriftenresten
trycks Sverige.i

KO vände sig den alkohol- och tobaksreklarn förekom i tidskrif-mot som
yrkadeHan vitesförbud för SAS fortsätta sådan reklam.göraten. att att

SAS vitsordade reklamen inte stämde med alkohol- och tobaks-överensatt
reklamlagarna. SAS menade emellertid Scanorama inte underkastadatt var
lagarnas restriktioner.

Marknadsdomstolen SAS Efter ha redovisat vad irätt. sägsattgav som
motiven till lagstiftningen yttrade domstolen

De uttalanden for vilka framstårhär redogjorts inte helt entydiga.som
Klart emellertid lagreglema inte bli tillämpade vissär att avsetts re-
klam i utländska tidningar, förekommer fåri Sverige. Det antassom

fråndetta undantag reglerna gjorts främst för tillgodose det prin-att att
cipiella intresset vi i Sverige skall kunna tidningardelatt taav av som
har spridning i andra länder och undantaget, inte skulleutansom, vara
tillgängliga här. Marknadsdomstolen har ärendet bak-prövaatt mot
grund den aktuella lagstiftningens ändamål och de berörda uttalan-av
dena i lagmotiven. Syftet med lagstiftningen sörja för vissaär att att

iakttas den svenska marknaden. förAvgörande lagreg-normer om

12-0385.SOU1992314
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åtgärd åtgärden inriktadlema skall tillämpas viss är ären om en
marknaden. Motivuttalandenasvensk publik och den svenska om

måste utgångspunkttidningar denna kanutländska bedömas med Det
således frågan sammanhanginte vad i detta äravsett att somvara om

tryckningutländska tidningar skall efter för tidningensavgöras orten
måstei övrigt på formell tryckfrihetsrättslig grund. Avgörandet ieller

på helhetsbedömning omständigheterna i detstället grundas av en-en
skilda fallet

flygplan. TidningarScanorama tidning förär en passagerare av
förekommer allmänt inom tlygtrañken världen och harövertypsamma

påtagligt internationell karaktär. Scanorama avsedd för spridningären
huvudsakligen flygplan i internationell trafik och endast mindreen
del sprids inom Sverige. SAS har gjort gällandeupplagan ävenattav

pådel upplagan sprids i Sverige huvudsakligen inriktadden ärav som
så skulle fallet har inte beslritts KO ochutländska Attresenärer. vara av

ifrågasättaanledning saknas riktigheten härav. Tidningen heltäratt
engelskspråkig, vilket riktad till svenski sig talar den äremot att en

måste ocksåpublik. Tidningens innehåll allmänt bedömas avsettvara
påtaladeväsentligen för utländska läsare. inte hellerDe ärannonserna

utformade med särskild inriktning svensk publik eller den svenska
marknaden.

ingripandeMed hänsyn till det anförda finner marknadsdomstolen att
gäller.enligt reklamlagama inte kan ske den reklam ärendetmot

Marknadsföring läkemedel6.4 av

Läkemedelsinformationen regleras dels bestämmelser läkemedelsfor-genom
Marknadsföringenordningen 1962701 dels marknadsföringslagen.genom

såväl läkemedelsverket konsumentverketkonsument-granskas därför somav
ombudsmannen.

marknadsföringenLäkemedelsindustrin har därtill utfärdat regler föregna
återkommer Läkemedels-läkemedel. till dessa regler i det följande.Jagav

för Bedömningindustrins etiska granskningsorgan Nämndenäregna av
informationsgransknings-Läkemedelsinformation och Läkemedelsindustrins

man.
också februari 1992vill erinra regeringen beslut den 20Jag attom genom

till lagrådet avseende förslag till läkemedelslagbeslutat remiss m.m.om ny
på årsbygger betänkande 1983 läkemedelsutredningFörslagen ett av

SOU 198720 Läkemedel och hälsa Socialdepartementet i julisamt en av
bl.a. i framtiden1991 upprättad promemoria. Förslaget innebär det inteatt

återkalla marknads-skall möjligt registrering läkemedelatt attp.g.a.vara av
föringen bedömts icke godtagbar.som

Enligt § tredje läkemedelsförordningen registrering lä-15 stycket kan av
återkallas föremål för innefattarkemedel bl.a. specialiteten reklamär somom
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oriktig, starkt överdriven eller vilseledande uppgift specialitetens verkanom
eller egenskaper i övrigt

framgårAv läkemedelsverkets råd och anvisningar bl.a. all läkemedels-att
reklam skall stötande formuleringarförenlig med god sed och ochattvara

fårsmaklös utformning inte förekomma. Läkemedelsreklam skall vidare vara
får innehållavederhäftig och framställningar i 0rd eller bild, direkt el-som

ler indirekt antydningar, utelämnanden eller oklart framställningssättgenom-
ägnad vilseleda. katalogtext gäller läkemedlet grundenDenär utgöratt som-

för måstereklamen. Alla uppgifter i reklamen kunna styrkas. I reklamen bör
huvuduppgiften förmedling faktauppgifter. Allmänt formule-läggas vid av

återhållsamhet.rade värderingar bör användas endast med Rimlig balans skall
råda påståenden negativamellan uppgifter och läkemedlets positiva ochom

identifiera.verkningar. Läkemedelsreklam skall aktuell och lätt attvara
iLäkemedelsföretaget ocheller ombudet för sin läkemedelsreklamansvarar

dess helhet.
alltså tillämpligt for läkeme-Marknadsföringslagens även ärsystem, som

del, har beskrivits i avsnitt 6.2.
Läkemedelsbranschens regler, nuvarande utformning har till-iegna som

lämpats 1990, två isedan den l januari uppdelade i avdelningar. Reglernaär
den första avdelningen direkt den läkemedelsinformation riktas tillavser som

ocksåläkare och medicinsk personal. Indirekt uttrycker dessa reglerannan
det läkeme-läkemedelsföretagen har allmänhetengentemotansvar som som

direktdelskonsument. I den andra avdelningen finns regler läke-som avser
fråga fårmedelsinformation till allmänheten. receptbelagda läkemedelI om

sådan information ske endast i den utsträckning läkemedelsverket med-som
det.ger

läkemedelsinformationens innehåll,I reglerna behandlas utformning och
spridning. ställs beträffande bl.a. saklighet, vederhäftighet och jämfö-Krav
rande information. saklighet läkemedelsinforma-Kravet innebär bl.a. att
tionen innehållaskall meningsfulla och balanserade sakuppgifter i erfor-som

mån bådederlig läkemedlens positiva och negativa egenskaper.derasavser
Den katalogtext enligt FASS och FASS gäller for läkemedelVET ett ut-som

den sakliga utgångspunkten för informationen läkemedlet.gör om
fårInformationen endast läkemedel registrerats läkemedels-avse som av

får innehållaverket. Den inte andra indikationer eller doseringar demän som
läkemedelsverket godkänt för läkemedlet. Läkemedelsinformationen skall

förenlig fårmed goda seder och god smak. Stötande framställningar intevara
förekomma. vederhäftighet så,Kravet uttrycks läkemedelsinformatio-att

får innehållaskall vederhäftig och framställning i ord och bildnen vara som
direkt eller indirekt antydningar, utelämnanden, överdrifter ellergenom-

framställningssättoklart ägnad vilseleda. Beträffande jämförande in-är att-
formation föreskrivs läkemedelsinformation, innehåller jämförelseatt som
mellan verkningar, beståndsdelar, såbehandlingskostnader skalletc., ut-vara
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formad jämförelsen i sin helhet rättvisande. Det eller de objekt in-äratt som
går i jämförelsen skall utvalda rättvisande och skall framläggassättettvara
sakligt och vederhäftigt.

statligaDen granskningen läkemedelsinformationen ihar praktikenav
kommit inriktas olika delar informationen. Läkemedelsverketatt av gran-
skar sålunda huvudsakligen reklam i fackpress och direktreklam till läkare

sjukvårds- och rådapotekspersonal. Läkemedelsverkets anvisningarochsamt
nämligen reklam för receptbelagda läkemedel inte får riktas till all-säger att

mänheten.
KonsumentverketKO inriktar sin granskning företrädesvis reklam till

allmänheten i dags- och veckopress, offentlig plats 0.dyl.
förNämnden bedömning läkemedelsinformation frågorbedömerav som

läkemedelsföretagens information affärsetiska frågorandra i förbin-rör samt
delse företagensmed marknadsföring, både marknadsföringden riktassom
till läkare, tandläkare, veterinärer, farrnacevter eller personal inomannan

sjukvård, hälsovårdsvensk eller läkemedelsdistribution och den riktassom
till Omallmänheten. anmäld informations- eller marknadsföringsåt-en annan

finnesgärd uppenbart stridande god affärssed måsteoch detmotvara anses
synnerlig från åtgärdenvikt allmän synpunkt upphör eller dessattvara av

upprepande hindras, kan nämnden i avvaktan ärendets slutliga avgörande
anmoda det anmälda läkemedelsföretaget åtgärdenupphöra medatt genast
eller eljest företa viss åtgärdenhandling till förebyggande fortsätter.attav

ocksåNämnden har möjlighet i frågornämnda yttranden och vägle-att avge
utlåtanden.dande

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman fortlöpandevakar
läkemedelsföretagens marknadsföringsåtgärder, både sådana riktasöver som

till läkare, tandläkare, veterinärer, farmacevter eller personal inomannan
sjukvård,svensk hälsovård sådanaeller läkemedelsdistribution och rik-som

Övervakningentill allmänheten. framför allt annonsering och andratas avser
skriftliga marknadsföringsåtgärder riktas till målgrupper.dessasom
Produktinformationen i FASS, Patient-FASS FASSoch VET granskas dock
i ordning. Finner granskningsmannen ifrågasättaanledning huruvidaannan

viss vidtagen marknadsföringsåtgärd förenlig med Regler för läkeme-ären
delsinformation eller med praxis Nämndenhos för Bedömning av

påtala åtgärdenLäkemedelsinformation skall han hos läkemedelsföretaget.
Viktigare, tidigare frågorlösta skall hänskjutas till nämnden. Bestrider ett
företag anledning finns till anmärkning skall ärendet hänskjutas tillatt
nämnden.

Läkemedelsutredningen konstaterar i tidigare nämnda betänkande denatt
volymmässigt omfattande granskningen sker branschensmest av egna organ

konsumentverketKO inte initiativ tagit granskningsären-samt att eget upp
eftersomden läkemedelsreklamen i jämförelse med reklam hälsoom-annan

rådet god kvalitet SOU 108720se 209.ansetts vara av s.
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kabelsändningar7 Svensk lagstiftning om

SverigeUtvecklingen kabel-TV iav

gångenför förstaKabeI-TV-sändningar till bostäder etablerades i Sverige
inom åren 1984 iför försöksverksamhet och 1985 och regleradesramen en
lagen trådsändning1984115 försöksverksamhet med särskildom som

Trådsändningar tagitsträdde i kraft den 15 april 1984. radioprogramav som
från tillstånd.satelliter i fast trafik fick bedrivas endast med regeringensemot

regel fåtal såsomI rörde det sig vidaresändning satellitkanaler Skyettom av
Channel och Music På några gjordes försök med egensänd-Box. ävenorter
ningar lokala formellt bedrevs inom för Sverigesav program som ramen

tillståndTelevisions till radiosändningar enligt radiolagen. därförDet var
Sveriges kabelsändarfo-Television beslöt sändningsrätt för de lokalasom om
retagen.

års7.1 1985 kabellagstiftning

lagstiftningDen avlöste den provisoriska regleringen trädde i kraft densom
januari 19861 och omfattade lagen 1985677 lokala kabelsändningar,om

lagen 19851057 ansvarighet för lokala kabelsändningar lagensamtom
19851061 Samtligaavgifter i ärenden lokala kabelsändningar.om om
dessa lagar i kraft utgången år 1991.t.o.m.var av

Lagen lokala kabelsändningar behandlade vidaresändningom av program-
kanaler från satelliter i fast trafik satellitsändningar och egensändningar
andra sändningar vidaresändningar kabelnät nådde fler 100 bo-iän änsom
städer. För vidaresändning sådana ellerbedriva satellitprogram irätt nätatt av
för upplåtelse i för egensändningar beviljadeskanaler kabelnätet till andraav
tillstånd för Sådana tillståndhela landet kabelnämnd. kundeav en gemensam
beviljas den ägde eller förfogade kabelnät, denne svensköver ettsom om var
medborgare, juridisk utlänning hade hemvist isvensk ellerperson som
Sverige Tillståndnätinnehavare. bedriva satellitsändningar elleratt egen-
sändningar kunde sådan hadebeviljas svensk juridisk bildatsen person som
för bedriva lokala kabelsändningar och i vilken ingick företrädare för olikaatt
intressen tillståndsområdetoch meningsriktningar inom lokala kabelsändar-
företag. tillståndSamtliga avsåg område, i regel högst kom-begränsatett en

och meddelades för högst år.tremun,
Nätinnehavama kunde inte själva bedriva egensändningar, hade indi-men

rekt inflytande sådana sändningar möjligheten villkoröver attgenom egna
upplåta kanaler i kabelnätet andra för egensändningar. lokala kabelsän-De
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darföretag fick tillstånd något falltill egensändningar utnyttjade inte isom
självamöjligheten bedriva vidaresändning satellitprogram.att av

Tillstånd bedriva upplåtasatellitsändningar eller kanaler andra föratt att
egensändningar medförde for nätinnehavaren dels skyldighet kostnadsfrittatt
tillhandahålla kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretags egensänd-en
ningar televisionsprogram och dels skyldighet till de boende i fas-att attav se
tigheter anslutna till kabelnätet tillfredsställande kundesättett tasom var

radioprogram sändes med stöd 5 § första stycket radiolagenemot som av
1966755 vid tillståndsperiodensoch början avsedda att tas emotsom var

tillståndsområdetinom den s.k. must-carry-regeln. Oaktat denna bestäm-
förbehållenmelse skulle nätinnehavaren alltid själv för televi-rätt attvara

tvåsionssändningar förfoga minst kanaler i kabelnätet eller, endastöver om
återstod, också frånkanal denna. Kabelnämnden kunde meddela dispensen

skyldigheten det lokala kabelsändarföretagetsavseende sändningar detom var
fråga endast litet antal kanaler i kabelnätetettom

slåVissa regler for sändningsverksamheten syftade vakttill att om egen-
nätverksbildning.sändningarnas lokala karaktär, bl.a. motverkaattgenom

tillåtetinte sända satellitsändningar och egensändningar iDet att sammavar
ocksåkanal eller i kanal där det förekom vidaresändning rundradiopro-en av

fick i förekomma vidaresända radiopro-Inte heller egensändninggram. en
tillfälle vidaresändes inom tillståndsområdevid ett annatgram som samma

utanför kommunen.
tillståndEtt till satellitsändning innebar generell vidaresändarätt atten sa-

tillståndshavarentellitprogram, självfallet förutsatt förvärvat erforderligaatt
Någon tillståndsprövningrättigheter enligt upphovsrättslagstiftningen. avse-

enskilda kanaler förekom inte. lagen möjlighet for tidende Däremot attgav en
århögst förbjuda fortsatt vidaresändning viss programkanalettav av en om

innehållet stod i strid den svenska lagstiftningen vad gäller pornografi,med
våldsskildringar eller rashets reklam riktad särskilt till svenskasamt som var
konsumenter. Motsvarande ingripanden egensändningar kunde innebäramot

tillståndet återkalladestill egensändningar eller det beslutades denatt attatt
Ävensände i upplåten kanal skulle med sändningarna.upphöra dessasom en

år.ingripanden kunde tid högst ettavse aven
förbud återkallelse innehålletBeslut eller med anledning stredattom av

reglerna pornografi, våldsskildringar fattaseller rashets skullemot om av
domstol under medverkan jury talan justitiekanslem. Ingripandenav av
med anledning överträdelser reglerna reklam, sponsring och öv-motav om
riga sändningsvillkor ankom på kabelnämnden.

Tillstånd till satellitsändning medförde skyldighet för nätinnehavaren att
kalenderhalvårerlägga avgift till Avgiften uppgick till tio kronorstaten.en per

for varje bostad kunde nås satellitsändningar. Avgifterna beräknadessom av
kabelnämnden grundval de uppgifter anslutna bostäderantaletav av om

nätinnehavarna skyldiga två gånger året.att rapporterasom var om
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7.2 Erfarenheter från tillämpningen års1985av
kabellag

Trots det formella tillståndskravet innebar koncessionssystemet i praktiken
etableringsfrihet för nätinnehavare. Tillståndsprövningen avsåg enbart dels

sökanden skulle förväntas fullgöra de ekonomiska förpliktelserom som
följde med den avsedda verksamheten och dels sökanden i tidgod hadeom
berett dem berördes sändningarna tillfälle framföra sina synpunkterattsom av
på Någonden avsedda verksamheten. skyldighet för nätinnehavaren rättaatt
sig efter framförda avsågsde synpunktema inte med bestämmelsen. i nå-Inte

fall tillståndsansökanavslogs vid kabelnämndens behandling. Däremotgot en
föregicks ingåendenämndbehandlingen inte sällan skriftväxling mellanav en
nämndens kansli och sökandena olika kompletteringar ansöknings-om av
handlingarna, i regel avseende informationskravet. heller iInte den lagen in-
skrivna skyldigheten för nämnden inhämta berörd kommuns yttrandeatt

något tillståndsansökanledde i fall till avslogs.att en
årenUnder de första kabellagens tillämpning dominerades kabelnämn-av

dens tillståndsärenden. Utifrånverksamhet i hög grad kabellagens kravav
tillfredsställande information till dem berördes den tilltänkta verksam-som av

fråganheten kom de boendes möjligheter ha inflytande införandeattom av
ståkabel-TV i för tillstånds-debatten kring kabelnämndensävenatt centrum

prövning. Tack bostadsmarknadens partsorganisationer, Hyresgäs-attvare
Riksförbund HRF och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretagternas

SABO årenrespektive Sveriges Fastighetsägarförbund, 1987 1988och
kunnat träffa avtal riktlinjer installationvid kabel-TV har kon-om av
cessionsgivningen snabbt avdramatiserats och sedermera uppfattatssnarare

administrativt förfarande jämförbart med förhandsregistreringett rentsom en
gårverksamheten. Partsorganisationemas riktlinjer i huvudsak ut attav

kostnaderna för fastighetsnät, utrustning och basutbud exklusive program-
kostnaderna fastighetskosmader fåroch debiteras alla boendeär att anse som
via hyran eller motsvarande förkollektiva avgifter. Kostnader program-
kanaler, fårdekoderutrustning eller liknande däremot endast belasta de bo-

individuellt sådantende har valt abonnera tilläggsutbud.att ettsom
Skyldigheten för boende delta i kostnaden för i laga ordning beslutad in-att
stallation kabel-TV oberoende de vill utnyttja kabel-TV-program-av av om

ocksåeller har under år 1989 fastslagits högsta domstolen avseendemen av
såväl boende i hyresrätt bostadsrätt och samfalligheter NJA 1989som

74.s.
Under årende framkom fler klagomål fråndet allt kabel-TV-tittaresenaste

den bristfälliga ljud- och bildkvaliteten hos de be-carry-regelnmot mustav
frånrörda sändningarna Sveriges Television, mångaKanal 1 och TV i ka-

belnät. Problemet har uppmärksammats Sveriges Television ABav som un-
der våren 1990 initiativ till arbetsgrupp med flertalet nätägare.tog storaen
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pågårEnligt uppgift kontinuerligt arbete hos de flesta kabel-TV-bolagenett
identifiera felkällormed och nedbringa antalet sändningsavbrott, stör-att

ningar och bristfälligheter sändningarna.
fastställdAvsaknaden och mätbar standard för ljud- och bildkvalite-av en

svårti TV-sändningama det beivra bristande sändningsteknik medgörten att
områdenhjälp must-carry-negeln. Bristerna kan uppträda i begränsade ellerav

hushåll,enskilda vilket svårt fördet tillsynsmyndighetgörrentav atten
konstatera överträdelse lagbestämmelsen must-carry.en av om

fråga andra regler sändningsvillkorI enligt kabellagen har nämn-om om
endast iden behövt enstaka ärenden, regel tolkningstvister avseende ipröva

härpålagen använda begrepp. Exempel tvist tillämpningen lagenvar en om av
bostäder åretunder del används i hotellrörelse definitionsom en av av

frågan tillåtetbostäder, det vidaresända satellitsändningar mellanattom var
tillståndsområden fråganolika radiolänk definition kabelnät,genom omav

tillståndsområdensamtidig sändning egensändningar i flera definitionav av
vid ti1lfallle, frågan definitionbegreppet kanalblandning ka-samma om av

frågan tillståndsområdets frågannal och storlek. I sistnämnda avslog ka-om
två frånbelnämnden ansökningar lokala kabelsändarföretag utvidgat till-om

ståndsområde, bådai fallen avseende storstadsregioner.
något fall frågan s.k.Kabelnämnden prövade i text-TV-kanal medom en

rullande textinforrnation enkla meddelanden i radiolagensattvar anse som
mening. Nämnden fann enkla meddelanden i detta fall kunde omfatta med-att

till medlemmarna i bostadsrättsförening, vissa evenemangstipsdelanden en
inom föreningen privatannonser avseende försäljning cykel.samt t.ex. av

fåtal satellitkanalsKabelnämnden har endast vid tillfällen prövatett om en
sändningar inneburit överträdelse kabellagens reklambestämmelse.en av

Åren 1986 fo-och 1987 anmäldes enstaka reklaminslag avseende svenska
båda någoni Sky Channel till kabelnämnden. Nämnden fann i fallenretag att

reklambestämmelsenöverträdelse inte ägtav rum.
1988 årUnder delen och i början 1989 granskade nämndenstörre av av

sändningarna i den mestadels svenskspråkiga satellitkanalen Scansat TV
Genom beslut den 15 februari 1989 fann nämnden det inte förekommitatt

sådankommersiell reklam, riktad särskilt till svenska konsumenter, i omfatt-
ning det skäl till ingripande.att gav

tidenUnder oktober 1989 april 1990 granskade nämnden sändningarna i-
den svenska satellitkanalen Nordic Channel. Genom beslut den 20 april 1990
fann ifrågavarande sådannämnden det under tid förekommit kommersiellatt

måstereklam riktad särskilt till svenska konsumenter. Vadsom anses vara
frågangäller förbud vidaresändning kanalen med anledning häravmotom av

fann nämnden vid bedömning överträdelsen dittills intesammantagen atten
sådanvarit förbud vidaresändning kanalen skulleart att ett motav varaav

godtagbart informationsfrihetssynpunkt. Vadyttrande- och före-ur som
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kommit i ärendet föranledde därför inte någon vidare åtgärd från nämndens
sida.

Nämnden behandlade under tiden januari 1986 februari 1992 samman--
lagt 29 ärenden ifrågasatt överträdelse kabellagens reklamförbud iom av
egensändningar. 20 fallI rörde det åttasig olika lokala kabelsändar-om
företags sändningar, övriga sändningar upplåteni kanal fem orter.var

I endast ärende fann nämnden ifrågasändningarna inte innehöllett att
kommersiell reklam. deAv 28 fall där överträdelse konstaterades åttaledde
till beslut sanktion, återkallelsedvs. tillståndet för lokala kabel-ett om av
sändarföretag förbud fortsatta sändningar, för månadtid tillresp. av en av en

månader. samtligaI dessa fall hade nämnden i tidigare granskningsären-sex
den konstaterat överträdelse och förening följa kabellagensuppmanat attresp.
bestämmelser. -

Den betydelsefulla förändringen frågai tillämpningen 1985 årsmest om av
kabellagstiftning inträffade grund den tekniska utvecklingen satellit-av
TV-området. De tidigare använda lågeffektsatellitema, i lagen definierade som
satelliter i fast trafik, successivt med s.k. medeleffekt- respektiveersattes
högeffektsatelliter inte kunde klassas satelliter i fast trafiksom utansom var

direktsändande satelliter och därmed inte längre föll under kabel-att anse som
lagens tillämpningsområde.

Efter den första s.k. medeleffektsatelliten, ASTRA 1 hadeA, tagits iatt
bruk för vidaresändning bl.a. den svenskspråkiga programkanalen TVav
fann kabelnämnden beslut den 15 februari 1989 denna satellitattgenom var

betrakta direktsändande satellit inteoch satellit i fast trafik iatt som en som en
kabellagens mening. Sändningar från denna satellit fick således vidaresändas
i svenska kabelnät krav tillstånd enligt denna lag. Antalet programka-utan
naler vidaresändes från ASTRA-satelliten till svenska kabelnät växtesom un-

årender 1989-90 till knappt tio. Nätinnehavare begränsade sittsom pro-
gramutbud till ASTRA-kanaler kunde sålunda bedriva hela sin verksamhet

beröras kabellagens tillståndskrav, andra bestämmelser i kabel-utan att av av
lagen eller avgiftsskyldighet enligt lagen 19851061 avgifter i ären-av om
den lokala kabelsändningar.om

Sedan ytterligare antal satelliter med minst lika effektett storen som
ASTRA tagits i anspråk för vidaresändning programkanaler till svenskaav
kabelnät årunder 1990 fann kabelnämnden beslut den 29 novembergenom
1990 satellitema Eutelsatäven II, Intelsat VI, Horizont 7 14 graderatt väst,
prograrrikanalen Moskva l, Tele-X SATTV 2 vid tillämpningen ka-samt av
bellagen behandla direktsändande satelliter.attvar som

Som konsekvens denna utveckling frågauppstod i lagregleringav om av
satellitsändningar helt läge. I samtliga programkanalerett nytt stort sett som
vidaresändes i svenska kabelnät frånsändes någon de i nämnda beslutav an-
givna satellitema. fordrades sålundaDet inte längre några tillstånd till satellit-
sändningar enligt 4 § kabellagen. Den svarade för vidaresändningsom av
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från inte heller nå-tillståndsfria behövde betalaprogramkanaler de satellitema
avgift till kabelnämnden.gon

också1991 flytaKabelavgiftema upphörde fr.o.m. den l januari helt att
11.5 milj. kr. fram-in, medan det under hösten 1990 hade inbetalats Detca

sålunda tillårliga beräknas minsttida intäktsbortfallet för statsverket kunde
23 milj. kr.

avregistrering sina till-tillståndshavare begärde emellertidNästan inga av
ha varit detstånd till kabelnämndens beslut. En anledning kani anslutning att

tillståndtillstånd satellitsändningar sammankopplade medflertalet tillstora var
tillstånds-upplåtelse egensändningar itill kanal till andra för Dettanätet.av

tillståndsfria. En for-krav berördes inte satellitsändningama blevatt annanav
nätinnehavarenbibehållet tillståndsbevis kan ha varitdel med närattett som

från satellit fastvidaresändning programkanal ihelst kunde börja enav en
trafik.

kanalupplåtelsetillstånd eller enbarthade tillFör de nätinnehavare ettsom
desatellittillstånd skyldigheter. tillvilande kvarstod vissa Ansvaret att attse

tillstånd enligtradioprogram medboende i berörda fastigheter kunde ta emot
skyldighetenTelevisions Kanal 1 och TV 25 § radiolagen Sveriges attsamt

kabelsändarföretags sändningartillhandahålla kanal för lokaltkostnadsfritt en
vilkatill kabelnämndenkvarstod liksom skyldigheten rapporteraatt pro-

gramkanaler vidaresändes i nätet.som
regelverket enligtSammanfattningsvis konstateras delkan att storen av

tekniska utvecklingen1985 års kabellagstiftning i huvudsak dengenom
satellit-TV-området praktiken kunde sedan novemberde facto spel. Isattes ur

avsåg egensändningar i kabel-1990 kabellagenendast de bestämmelser i som
tillämpas.nät

kabelsändningarlagstiftningen7.3 Den omnya

föreskrivs varje svensk medborgareden yttrandefrihetsgrundlagenI attnya
sända radioprogram till allmänhetenoch svensk juridisk har rätt attperson

tråd. har behandlats iallmänna innebörden den grundlagenDengenom av nya
föreskriftlagregleringen kabelsändningar innebär grundlagenskap. För av

itillstånd för vidaresändning och egensändningar kabelnätmedatt systemet
Ävenbestå. sändningsrätten deninte längre kunde andra begränsningar iav

måstetidigare kabellagstiftningen upphöra.
proposition 19919253Regeringen beslutade den november 19917 en

Riksdagenmed förslag till lagstiftning för kabelsändningar antogny m.m.
propositionen kabelsänd-den 19 december 1991 med anledning lagen omav

110, SFS 19912027. trädde iningar till allmänheten KU 19, rskr. Lagen
kraft den januari 1992. Samma upphörde 19851061 avgif-l dag lagen om

i ärenden lokala kabelsändningar gälla.ter attom
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I samband med den yttrandefrihetsgrundlagen de tidigareävenersattesnya
olika lagarna ansvarighet i radio- och TV-sändningar sammanhål-medom en
len följdlagstiftning till yttrandefrihetsgrundlagen. Riksdagen beslutade
prop. 1990911179, 199l92KU7, rskr. sålunda37 den 19915 december

lagen 19911559 med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens ochom ytt-
randefrihetsgrundlagens områden också trädde i kraft januariden lsom
1992. Samma dag upphörde lagen 1985 1057 ansvarighet för lokala ka-om
belsändningar gälla.att

Liksom den tidigare lagen innehåller den lagen kabelsändningar tillnya om
allmänheten kabellagen föreskrifter för trådsändningar radioprogram tillav
allmänheten sådanaenbart i kabelnät når fler 100 bostäder. Vidareänsom
gäller inte kabellagen sändning helt med rundra-överensstämmeren som en
diosändning enligt 5 § radiolagen den sänds samtidigt med denna.om

Kabellagen utgår från yttrandefrihetsgrundlagensnämnts principsom om
etablefingsfrihet det gäller kabelsändningar.när Det innebär den ägeratt som
eller förfogar kabelnät ellersätt över vissa kanaler i kabelnätannat ett ett

särskilt tillstånd får bedriva vidaresändning satellitprogramutan ellert.ex.av
Ävensända egensändningar. andra begränsningar i sändningsrätten har tagits

bort i den Sålundalagen. finns inte något hinder för utlänning be-nya atten
driva kabelsändningar, förutsatt det utgivare bosatt iäratt utses en som
Sverige. Vidare sändningsområdetär inte begränsat till högstnumera en

Ävenkommun. sammanlänkning olika kabelnät i landet radio-en av genom
sändning möjlig såväl fastär radiolänkförbindelse eller i formsom av sam-
sändning vissa i flertal kabelnät. Egensändningar fårettav program numera
också bedrivas i kanaler i övrigt innehåller vidaresändning satellitpro-som av

eller rundradioprogram från marksändare.gram
Någon möjlighet till ingripande kabelsändningar förbjudamot attgenom

vidaresändning vissa satellitkanaler inte i den kabellagen. Detav ges nya
finns inte heller några regler innehållet i satellitsändningar.om

Däremot föreskriver lagen två skyldigheter för den ellerägersom annars
förfogar kabelnät däröver det bedrivs sändningar slag vidare-ett änannatav
sändning från sändare jordytan, dvs. där det bedrivs vidaresändning av
satellitprogram eller egensändningar. Nätinnehavaren i dessa fall skyldigär

dels till de boende i fastigheter anslutna till hansatt kabelnätärattse som
tillfredsställande och kostnad för självasätt mottagningen kanett utan ta emot

sådana sändningar sänds med stöd 5 § radiolagen och avseddaärsom av som
i området, och kostnadsfrittdels tillhandahållaatt kanal i sitt ka-tas emot en

belnät i varje kommun, där han har sådant för egensändningarnät,ett te-av
levisionsprogram från eller flera kabelnämnden utsedda företag lokalaett av
kabelsändarföretag. Om det finns särskilda skäl, får kabelnämnden medge
undantag från de nämnda skyldighetema.

Förstnämnda skyldighet Sveriges Radiosutöver programkanaleravser
denäven marksända TV-kanalen TV Den andra skyldigheten så-nya avser
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kabelsän-lokalkanalen bedrivs lokalaegensändningar i den s.k.dana som av
juridisksådankabelsändarföretag skall svenskdarföretag. lokaltEtt vara en

och kanför bedriva lokala kabelsändningarhar bildats att somperson som
i sin verksam-meningsriktningar komma till talslåta olika intressen ochantas

år.kabelnämnden för tid högstKabelsändarföretag förordnashet. treen avav
övriga egensänd-får reklam.kabelsändarföretag inte sända FörLokala

tillåtet reklamñnansierade sänd-enligt kabellagen medningar det denär nya
fårbetalning endast sändasochningar. Reklam vederlag motmot program

inplacering sänd-omfattning, iannonstid. Reglerna förunder annonsemas
motsvarande regler i radio-innehåll i identiska medningarna och är settstort

i kabelsändningar inte finnshuvudsakliga skillnaden detlagen, med den att
inget förbudnågot åsiktsannonsering. finns hellerförbud s.k. Det motmot

diskriminering annonsörer.av
omfattande.ljudradiosändningar mindre Detför iReglerna ärannonser

sändning-några skall placeras iinte särskilda regler for hurgäller annonserna
gäller heller interestriktioner för reklam riktad till barnReglerna omarna.

ljudradion.
tillåtet med sponsradeegensändningar gäller detFör alla äratt program.

sökbarreklam gäller inte s.k. text-TV.Reglerna m.m.om
frågainnehåller begränsande regler iregler kabellagenUtöver dessa om

efter ju-På justitiekanslem kan domstolinnehållet i egensändningar. talan av
år det isändningsförbud för tid högstryprövning meddela ett omen av

ellertillfällen förekommit skildringar sexuelltsändningarna vid upprepade av
utbudet varitvåld, pornografi eller folkgrupp, ellerhets motgrovtannat om

våldsskildringar.ensidigt inriktat
Övriga fårkabelnämnden föreläggafrågor enligt kabellagen prövas somav

sådantfölja föreläggandebryter bestämmelserna dessa. Ettden attmotsom
utdö-i 1985206 viten skallfår förenas med vite. Enligt reglerna lagen om

Stockholms län.vitet handläggas länsrätten imandet av av
allmänheten underkastadkabelsändningar tillVerksamheten med är yttran-
Grundlagen tillämplig sänd-defrihetsgrundlagens ansvarighetssystem. är

och avseddaradioprogram riktade till allmänhetenningar är att tasav som
i grundlagens termi-tekniska hjälpmedel. Med radioprogrammedemot avses

överföringar.ljudradio- eller televisionsprogram och vissa andranologi
skyldighetema för denBestämmelserna de yttrandefrihetsrättsliga somom

återfinns yttrandefrihetsgrundlagenegensändning i kabelnät dels ibedriver
yttrandefrihets-föreskrifter tryckfrihetsförordningens ochdels i lagen med

områden. bestämmelse i kabellagen undantasgrundlagens Genom särskilden
från yttrandefrihetsgrund-i tillämpningenegensändningar mindre kabelnät av

för reglerna censurförbud och meddelarskydd.lagen med undantag om
sändning radio-återgivna skall den bedriverEnligt de reglerna avsomnu

registreringsverket.utgivare anmäla denne till ochoch patent-utseprogram
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Han skall vidare ombesörja varje spelas in och inspelningen be-att program
månader.ivaras sex

Begreppet radioprogram innebörd ii dessa bestämmelser har samma som
vilketyttrandefrihetsgrundlagen, innebär s.k. enkla meddelandenävenatt ut-

radioprogram underkastade regleringen i frågaoch den nämndagör är om
skyldigheten utgivare och spelat.ex. att utse att programmen.

Kabel-TV7.4 i Sverige nuläget. Kabelnät-

nivåUtbyggnaden kabel-TV i Sverige till nuvarande har i skettstort settav
den sexårsperiod då 1985 års kraft.under kabellagstiftning i I börjanvar av

år 1986 då kabelnämnden började sin verksamhet- fanns endast 100ca-—
000 bostäder knutna till de 40 kabelnät tillkommit inom för densom ramenca

årdittills bedrivna försöksverksamheten. Vid utgången 1991 antaletkanav
sådana tillståndspliktigabostäder anslutna till ansågstidigare beräk-nät som

till hushåll1,7 miljoner, vilket 45 % samtliga imotsvararnas ca ca av
Sverige. dåDen 1 juli 1991, vilket den sista tidpunkten nätinnehavarnasvar
rapporteringar kan tillförlitliga, hade kabelnämnden 462 kabelnätanses vara
registrerade. Därefter har rapporteringen blivit alltför ofullständig för att

ligga någrakunna till grund för bedömningar kabel-TV-utvecklinav gen.
Av de 462 kabelnäten innehades 159 34 dåvarandenämnda % tele-av

verket, Svenska Kabel-TV 205 44 % privata kabel-TV-bo-AB,numera av
86lag varav Kabelvision KB och 48 AB Sweden On Line, 63av av

14 % bostadsrättsföreningar, samfälligheter m.fl., 28 6 % allmän-av av
dånyttiga bostadsbolag och 2 % privata fastighetsägare. 212 landets7 av av

284 kommuner berörda dessa kabelnät.var av
Marknadsandelarna den juli 1991 mellan olika kategorier1 nätinneha-av

beräknade efter antalet anslutna bostäder med satellitsändningar 64 %vare var
för televerket, 27 % för privata kabel-TV-bolag 16 procentenheter förvarav
Kabelvision SwedenKB och 4 procentenheter för AB On Line, 8 % för all-
männyttiga bostadsbolag, drygt 1 % för bostadsrättsföreningar och samfäl-
ligheter och mindre % för privata fastighetsägare. Härvid har alltså inte1än
tagits hänsyn till Någonkabelnät med mindre 101 bostäder. beräkningän av

småantalet kabelnät hushåll inteoch med individuell satellitmottagning är
möjlig utifrån befintlig Utifrånstatistik. olika tittarundersökningar kan man
dock uppskatta det hushålltotala antalet med satellit-TV till 2,2 2,3 miljoner-
vilket 60 hushåll.knappt % alla svenskamotsvarar av
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Satellitséindningar i kabelnät

I början 1992 vidaresändes i frånsvenska kabelnät 25 programkanalerav ca
satellit. Sammanlagt sänder dessa kanaler 300 timmar underöver ettprogram
vanligt dygn.

flesta kabelhushållen få svenskspråkigaI de kan femmestman som pro-
gramkanaler. 4 når PV-hushållenTV 50 % mark-som numera ca av genom
sändning fortsätter sina satellitsändningar Tele-X. finnsDärutöveräven över

tvåytterligare svenskspråkiga reklamfmansierade kanaler, 3 och 5TV TV
Nordic. svenskspråkiga långñlmskanalemaDe Filmnet och IOOO-Succé-TV

finansieraskanalen uteslutande med abonnentavgifter.
engelskspråkigaAv de för närvarande elva kanalerna MTV Europe, Superär

Channel och heltEurosport reklamfmansierade. MTV har emellertidEurope
påbörjat förhandlingar med de svenska kabeloperatörema abonnentav-om
gifter. Lifestyle inklusive shoppingkanalen Sell-a-Vision och mu-
sikvideokanalen Satellite Jukebox, Screensport, Childrens Channel,The do-
kumentärkanalen The Discovery Channel nyhetskanalema Cable Newssamt
Network CNN Sky bådeoch News finansieras med reklam och abon-
nentavgifter medan BBC World Service abonnentfinansierad.TV heltär
Worldnet finansieras US Information Service.av

Övriga kanaler bl.a. den holländska reklamkanalen Kindemet, denär
spanska reklamkanalen TVE, den japanska reklamkanalen JSTV statsfi-samt
nansierade ryska Horizont, franska TV 5 Europe och turkiska TRT Inter-
national.

Lokal-TV

Lokala egensändningar lokal-TV i kabelnät bedrivs 28i dag orter av- -
lokala kabelsändarföretag, dvs. sammanslutningar bildats förhar attsom

låtasända lokal-TV och förutsätts olika intressen meningsriktningarochsom
komma till tals i sin verksamhet. Kabelsändarföretagen formenkan till vara
ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag. den därInom kommun kabel-ett

fåttsändarföretag har kabelnämndens förordnande tillståndtidigare till egen-
sändningar innehavare nårkabelnät fler 100 anslutna bostäderär änav som
med satellitsändningar skyldiga kostnadsfritt tillhandahålla kanal i ka-att en
belnätet för kabelsändarföretagets TV-sändningar den s.k. lokalkanalen.

Orterna med kabelnämnden förordnade kabelsändarföretag Järfälla,ärav
Botkyrka, Stockholms stad, Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Linköping,
Norrköping, Jönköping, Värnamo, Burlöv, Malmö, Lund, Landskrona,

Örebro,Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Karlstad,
ÖstersundVästerås, Gävle, Sandviken, SundsvallTirnrå, Umeå.Berg, och

Sändningsverksamheten i lokal-TV varierar kraftigt från tillort ort.
Program med rörliga bilder sänds mellan 1 och 20 timmar vecka.per
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Påveckans andra veckodagar.sänds ibland repriserDärutöver program
pågår.inga andraflera sänds kabeltext dygnet närorter runt program

också starkt.sammansättningen lokala kabelsändarföretagen varierardeav
avgörande inflytande i verk-I regel har de allmännyttiga bostadsbolagen ett

för information,kommunala förvaltningar utnyttjar lokal-TVsamheten,
kommunfullmäktiges sammanträden. Bland andraibland direktsänds myn-

arbetsförmedlingen.digheter förekommer polisen ochoch institutioner t.ex.
På någraUniversiteten medverkar flera aktivt i verksamheten. orterorter

medverkarförekommer och barnomsorgen, vanligtvissamverkan med skolan
studieförbund och folkhögskolor.

oftast iPingstkyrkan religiösa sammanslutning sigdenär som engagerar
olikabland fackliga organisationerna medverkar i första handlokal-TV, de

föreningar undanskymdavdelningar inom LO. Kulturlivets spelar en mer
roll, idrottsföreningar i programverksamheten.medan har platsstor

från tidningsföretagen klart domi-När det gäller medverkan näringslivet är
många också övrigtnerande, i fall finns videoföretag bland intressentema, i

företagskilda betydelse för respektive ort.av
pågår känt förLokal sändningsverksamhet i kabelnät enligt vad ärsom-

40-tal det inte finns lokalt kabelsän-kabelnämnden däräven ett orter ett-
från dessadarföretag med förordnande kabelnämnden. Verksamheten orter

lokal-TV-töreningar i kanalerbedrivs ideella föreningar, företag eller somav
upplåtit På 20 sändskontraktsbasis. dessanätägaren orter egenpro-ca av

Verksam-övriga nöjer sig med textinformation.ducerade medanprogram,
upplåtna många lokal-TV-föreningarheten i kanaler i fall startfas förutgör en

i avvaktan etablering lokalt kabelsändarföretag.som
programverk-Enligt förordningen 19851065 statsbidrag till lokalom

främjasamhet får statsbidrag till verksamhet kankabelnämnden lämna ettsom
får beslutaallsidigt lokalt producerade i kabelnät. Nämndenutbud programav

nämnden beslutatvillkor för bidragen. Med stöd förordningen har omom av
till lokala kabelsändarföretagbidrag projekt bedrivna i huvudsak etableradeav

sådana under fyra huvud-eller under bildande. Stödprojekten kan inrymmas
utbildning,sakliga ändamål for lokalt kabelsändarföretag,stödet startstöd till

erfarenhetsspridning fi-utveckling arbetsformer, programplanering,samt av
nansieringsfonner m.m.

budgetåretårligt stödbelopp milj.kr. sedan 199091Utöver l harett av
anvisats år för till lokalsärskilt belopp 250 000 kr. stödett program-av per
verksamhet bam ungdom.ochsom engagerar

råderSedan den kabellagen trädde i kraft den januari 1992 detlnya
många med tidigare etablerade lokala kabelsändarföretag osäkerhetorter om

fort-den framtida verksamhetsinriktningen. Frågan verksamheten skallom
påi huvudsak ideell förordnande kabelsändarföretagbas medsätta ett som

sändningarstöd eller skall till reklamñnansieradeöversom om man en
kommersiell marknad behandlas för närvarande inom alla kabelsändar-nästan
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företag. Resultatet dessa överväganden för svårtnärvarande förutseär attav
och beror självfallet mycket lokalade villkor för sändningar som anges av
de olika nätinnehavarna. Behovet inriktningenoch lokal-TV i kabelnätav av
beror också hur det aviserade samarbetet mellan den markdislribueradenya
reklamkanalen TV 4 och lokala intressenter i fråga lokala programblockom
inom TV 4s sändningar kan förverkligas. Av betydelse för lokala TV-stor
sändningar i kabelnät slutligen etableringen reklamñnansierad lokalär av en
ljudradioverksamhet.
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överenskommelserEuropeiska8

TV-området

Bakgrund8.1

åtagandengjort vissaöverenskommelsertvå europeiskaSverige har genom
och sänd-SverigeTV-sändningar imottagning utländskadet gällernär av

EES-dels,andra länder. Detfrån Sverige till ärningar TV-program genomav
bestämmelservissasamordningEG-direktivet 89552avtalet, somavom

TV-sändningarförfattningaroch andrafastställts i medlemsstaternas lagar om
gränsöverskridande television.europeiska konventionenoch dels den om

EFfA-ländemamellansamarbeteför utvidgatpolitiska grundenDen ett
Luxemburgdeklarationenden s.k.ladesEGs medlemsländeroch genom

ekonomiskteuropeisktskapaMålet deklarationenår 1984. enligt ettattvar
mellanförhandlingarformellainleddessamarbetsområde, EES. juni 1990I

byggtsamarbetestruktureratoch fastareEG och EFTA närmareettom
EES-avtaletinstitutioner.beslutsfattande och avsesgemensamt gemensamma

marknad enligtinreEGsdvs. samtidigtkraft januari 1993,träda i den l som
genomförd.skall fulltgällande planer vara

samarbetsområde därekonomisktMålet europeisktskapaär ett varor,att
Avtaletsig frittskall kunna över gränserna.kapital, tjänster och rörapersoner

forskning,områden miljö,angränsandeockså samarbetetskall bredda som
l’acquisregelverkEGskonsumentskydd. delarutbildning och De com-av —

EFTA-ländemasiEES-avtalet, skall integrerasomfattasmunautaire som av—
ekonomiskaeuropeiskai hela detenhetliga reglerför skaparättsordningar, att

harmoniseringsarbetetingår irättsakter ärsamarbetsområdet. deEn somav
EES-avtalet ochundertecknatSverige hardirektivet TV-sändningar.om

direktiv.lagstiftning till dettanationellasindärmed förbundit sig att anpassa
pågått harTV-sändningarEG-direktivetmedSamtidigt arbetet omsom

område.konventionEuroparådets utarbetatmedlemsstater sammaen
konvention TVministerråd i 1989 över grän-Europarådets antog ommars en

år. Konventionen5 majundertecknande denöppnades förDen sammaserna.
ytterligare femoch defår Europarådets 26 medlemsstaterundertecknas sta-av

träder iKonventionenkulturkonventionen.europeiskatillträtt denter som
Sverigemedlemsstater.minst femsjukraft den ratiñceratsnär stater, varavav

avsikt följa kon-deklarerat sinoch därmedundertecknat konventionenhar att
ventionens regler.

utgångspunkter. Konven-olikatvå tillkommit meddokumenten harDe
regelverk förför skapaEuroparådet startade främsttionsarbetet inom ettatt

iundvika oklarheteri ochTV-sändningar Europagränsöverskridande an-
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svarsfrågor. Syftet underlätta utbytet TV-program mellan länderatt ochvar av
åstadkomma garantier för varje TV-sändning någonatt lyder under lag-att

stiftning.
I EG-direktivets inledning dess uppgift medge och säker-äratt attanges

ställa övergången från nationella marknader till produktions-en gemensam
distributionsmarknadoch för TV. Enligt den grönbok Com 84 300 som

föregick direktivet det förutom skapa marknad förattvar en gemensam
denna viktiga ekonomin också viktigt underlätta TV-sändningargren attav

föröver gränserna utnyttja deras integrerande effekter. Detta skall uppnåsatt
harmonisering lagstiftningen i medlemsländerna TV-området.genom en av

Ett ytterligare syfte såvälmed direktivet konventionen ökaär attsom pro-
duktionen europeiska verk och deras andel sändningstiden i med-av av
lemsländemas TV-kanaler.

Arbetet med konventionen och direktivet pågåtthar under delenstörre av
l980-talet. EGs tolv medlemsländer har samtidigt varit engagerade i Europa-
rådets konventionsarbete vilket inneburit ömsesidig påverkan i utform-en
ningen tvåde dokumenten.av

Resultatet har blivit konventionen och direktivet har likartadatt uppbygg-
nad och i innehåll.stort sett samma

8.2 Giltighet, ikraftträdande och räckvidd

Både Europarådskonventionen och EG-direktivet reglerar TV-sändningar av-
Ävensedda för allmänheten. kodade sändningar, betal-TV-kanaler,som om-

fattas dessa regelverk. Ljudradiosändningar berörs inte.av
Den europeiska konventionen gränsöverskridande televisionom antogs av

ministerkommittén den 15 1989 och öppnades för undertecknande den 5mars
maj år. fårDen undertecknas Europarådets 26 medlemsstater ochsamma av

de ytterligare fem tillträtt den europeiska kulturkonventionen.av som
Konventionen träder i kraft månader efter det den ratificerats sjutre att av

fem måste medlemmar i Europarådet.stater, Hittills har 20varav vara stater
undertecknat konventionen, däribland Sverige. Sex länder har ratiñcerat den
Cypern, Italien, Polen, San Marino, Schweiz och Storbritannien.

Konventionens artikel 271 innebär EG-medlemmar lyder under EGsatt
regelverk i de fall då det inte finns någon EG-regelutom tillämplig.ärsom
EG-reglering saknades detta område konventionennär baraantogs, men

halvår EG direktivet TVett antog över Detta innebärgränserna.senare om att
direktivets regler skall tillämpas EG-länder emellan.

I EES-förhandlingama fördes diskussioner vilket dokumentom som
skulle reglera TV-verksamheten förhållandei till EFTA och mellan EFTA-
länder, konventionen eller direktivet. Förhandlingsresultatet blev direktivetatt



TV-området 115påöverenskommelserEuropeiskaSOU 1992 31

förhål-alltså SverigesEES-området. Direktivet reglerartillämpas i helaskall
såväl EFTA-länder.EG-lande till som

trädertelevisiongränsöverskridandekonventioneneuropeiskaOm den om
länderförhållande till degälla iendastför Sveriges deldeni kraft kommer att

konventionen.tillträttEG-EFTA-kretsenutanför som
förpliktelser inågraålägger ländernakonventionendirektivet ellerVarken
i länderenbartavseddasådanafråga sändningar utan-är emotatt tassomom

konventionsstater.övrigaEG, EFTA ellerför
Medlems-1989.ministerråd 3 oktoberdenEGsEG-direktivet antogs av

vidta de1991,3 oktoberår tilltvå sig, dvs.beslutetfick enligt attländema
dessaochdirektivets kravtillför levakrävs rapporteraåtgärder att uppsom

ochStorbritannienhade endasttidpunktenVid denEG-kommissionen.till
sinaLuxemburg lämnat rapporter.

Övriga 1992 haundererfarit,utredningenenligt vadkommer, attländer
EG-anledningmedpåbörjat lagstiftninggenomfört ellerde avattrapporterat

direktivet.
skall1994,oktoberEG, dvs. iantagitsdirektivetår efter detFem att av

EG-parlamentet,åtgärder tillmedlemsländer-nasEG-kommissionen rapportera
sociala utskottet.ochekonomiskaministerrådet och till det

nationellasinsigförbunditSverigeEES-avtalet harGenom att anpassa
åtgärderredovisa dejanuari 19931och dentill EG-direktivetlagstiftning att

kommissionen.vidtagits tillsom
gällertelevisiongränsöverskridandekonventioneneuropeiskaDen om

någotdvs. sättnationsgränsema,når utanförprogramtjänster somsom
densamordningtillsyftar intemedlemsland. Denikan annat avetttas emot

länderna.TV-området i de olikalagstiftningennationella
innebärEG-rättenrättsordningingår iEG-direktivet däremot somen --

detbrukligtlångtgående vad näräröverstatlighet, änform sommeraven ny
överenskommelser.folkrättsligagäller

medlemslän-lagstiftningen iharmoniseringtillEG-regleringen syftar av
med-indirektellerverkande beslutdirektsker attdema. Detta genomgenom

Direktivetangivet syfte.uppnåförlagstiftninglemsländernas ettattanpassas
kategori.ingår i dennagränslös TV senareom

förtsdiskussioneromfattandeharEES-förhandlingamasamband medI
tillnorrngivningsmaktenöverlåtamöjligtEFTA-ländemafördet är attom

EG.inomskettöverstatliga det sätt somorgan
denhandlarsammanhangvidarefrågor hemma i dethörDessa omsom

med-eventuelltochEES-avtaletinnebördenkonstitutionella ett senareavav
lemsskap i EG.

parafe-sedanEG-domstolen ochgranskatslutligtEES-avtaletInnan är av
i kraft.trädaavtalet kommerkvarstår osäkerhet ellerviss när attrat omen

på-bestämmelserdesiktgäller längreliknande osäkerhet ävenEn som
BådeEG och EFTA.utanförländerförhållande tillEES-ländemasverkar
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konventionen och direktivet innehåller bestämmelser viss andelattom av
programutbudet i TV skall europeiskt Dessa kvotregler harvara av ursprung.
tillkommit för främja den europeiska programproduktionenatt och innebär
därför importen från icke-europeiskaatt länder kan hotas.av program

I samband pågåendemed GAH-förhandlingar bl.a. tjänstehandelom -
den s.k. Uruguay-rundan har reglerna europeiska kvoter kritiserats.om-
Svårigheter i GATT-sammanhang och det faktum kvotreglerna iävenatt
övrigt varit kontroversiella, kan leda till frågan i skedeatt ett tassenare upp
till förnyad prövning.

8.3 Sammanfattning innehållet iav
Europarådskonventionen och EG-direktivet

8.3.1 Huvuddragen i konventionen och direktivet

såvälI konventionen direktivet framhålls års1950 Europaråds-som
konvention mänskliga rättigheter central och särskilt dess artikel 10om som

yttrande- och informationsfrihet. bådaI dokumenten samtidigtom nämns de
regler medger får besluta vissa inskränkningaratt stater i yttrande-som om
friheten, främst enligt artikel 10.2 i Europarådets konvention mänskligaom
rättigheter.

I direktivets inledning konstateras TV-sändningar betraktaäratt att som en
tjänst i enlighet med Romfördragets definitioner.

konventionensI artikel 4 slås fast förbehållslös till mottagning.rätt Rätten
till vidaresändning skall råda för alla sändningar uppfyller konventionenssom
krav. I direktivets inledning direktivet gäller för alla medlemsstaterattanges
och TV-sändning därför laglig fårochatt är i alla medlemsländeren tas emot

den laglig i det land utgårär den från.om
Dessa hänvisningar understryker syfte för konventionenett gemensamt

och direktivet TV-program skall inte nationsgränser. Både kon-stoppas av
ventionen och direktivet medger dock undantagsvis under vissa förutsätt-
ningar mottagarland tillfälligt hindrar vidaresändningatt ett TV-sänd-av en
ning den innebär allvarligt och brott vissaett delar regel-om upprepat mot av
verket.

Bestämmelser i de båda dokumenten kan det gäller sändningarnasnär
innehåll indelas i med sinsemellan olika karaktär,tre syftar tillgrupper, som

främja, reglera, respektive förbjudaatt vissa typer av program.
Den första avspeglar direktivets och konventionens huvud-ettgruppen av

syften, nämligen främja distribution och produktionatt europeiskaav pro-
Dessa regler utformatshar bestämmelser programandelar förgram. som om

europeiska Direktivet har också, till skillnad från konventionen,program.
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fristå-framställtprogramutbudet skallandelvissregler avvaraatt avom en
ende producenter.

inpla-omfattning ochutformning,reklamensregleringenandraDen är av
Kon-två dokumenten.i delikalydandeidär reglernacering, är settstort
visstriktad tillsärskiltreklamockså regel är ettharventionen att somomen

reklamregler.kringgå landetsfår detland inte
pornografi,gällerDetvissaförbudtredjeDen är typermot program.av

religionkön,grundvalframkalla hatkansändningarvåld och ras,avsom
vålds-ochpornografirestriktionerkopplasdirektivetnationalitet. I motoch

konventionenEnligt ärochskydda barntill behovetskildringar att unga.
värdig-mänskligadenrespekt förallmänkopplade tillrestriktionerdessa en

heten.
bestämmelserochordningsreglerfinns vissa rapporte-Dessutom om

uppföljning.ring och
från friståendeocheuropeiskaandelreglernaFör programprogramom

EG. Kon-rapporteringsplikt tillefterlevnaddirektivetsförfinnsproducenter
myndighet medsärskildutpekaellerinrättaåläggerventionen attstaterna en

forkrävsdet samarbeteinformation ochden attförskyldighet somatt ansvara
fungera.skall kunnareglerkonventionens

skallprogrambolagocksåföreskriverdirektivetkonventionen ochBåde att
framgå vadmåste klart äroch detidentifieralätta re-att somattvara

sponsradeochklamprogram program.
få rättelsejuridiskaindivider ochfördet möjligt attFör göra personeratt

finnspåståenden,felaktigarykte skadatsoch godaderas genomnamnom
enskildadeförutsätterKonventionenberiktigande.också regler attom

detaljeradedirektivet harmedanpå lämpligtlöser detta sätt,länderna mer
det skall ske.föreskrifter for hur

Europarådskonventionenskillnader mellanHuvudsakliga8.3.2
EG-direktivetoch

Även mångaharEG-direktivetochEuroparådskonventionen gemen-om
vidmåste beaktasbådaockså skillnaderfinns gör ut-drag, attsomsamma

eftersomTV-verksamhetenregleraskalllagstiftningdenformningen somav
till deochEG-EPTA-kretsenförhållande tillbåde igällalagstiftningen skall

EES-avtalet.omfattasintekonventionen,tillträttländer avmensom
deraskonventionendirektivet och ärmellanskillnadgrundläggandeEn
gällerdetkonsekvenserfår framför allt närfolkrättsliga Dettaolika status.
vilketskillnadviktig äruppföljningsmaskineriet. En synenannan

sändning.forharland ansvaret ensom
uppföljningendet gällerKonventionen förutsätter permanentnär en

konflikter ochför lösakonventionen, verkatolkauppgiftkommitté med attatt
går lösatvister intekonventionen. Närändringar iförslagbehandla attom
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tillgrips skiljedomsförfarande där de tvistandeett sin skilje-parterna utser var
domare. Dessa sedan tredje ledamotutser skallgemensamt ord-en som vara
förande.

I övrigt förutsätts varje land inrättar eller utpekaratt myndighet för denen
informationsskyldighet och det samarbetsansvar länderna har.som

Direktivet innebär rapporteringsskyldighet till EG-kommissionen deen om
åtgärder vidtagits för implementera direktivets regelverk isom att den natio-
nella lagstiftningen och utvecklingen det gällernär kvotbestämmel-om t.ex.
serna.

Hur tolkningstvister skall lösas enligt EES-avtalet detta skrivsär när ännu
inte fastställt. För EG gäller EG-domstolen fastställer tolkningenatt EG-av
rätten.

På viktig punkt skiljer sig direktivet och konventionen åt, nämligenen när
det gäller fastställa ansvarigt land för sändningarna.att

Konventionens regler innebär det gällernär marksändningar det landatt
där den ursprungliga sändningen har ägt för sändningen föl-attrum ansvarar
jer konventionens regler. För satellitsändningar det i förstaär hand det land

för upplänk till satellit bär I andrasom handsvarar ansvaretsom ansvarar.
det land tillhandahållit frekvens eller sändningskapacitet frånsom satelliten
och därefter det land där programföretaget har sitt Konventionensäte. medger

länder sinsemellanatt avtal kommer vilketöverens land skallgenom om som
för sändning, förutsatt detta inte påverkar andra konventions-ansvara en att

skyldigheter och rättigheter.staters
Direktivets ansvarsregler utgår i stället i första hand från det landatt som

har jurisdiktion över programbolaget skall till sändningarna i enlighetärattse
med direktivets bestämmelser. I andra hand, programbolaget inte base-ärom

i EG-land, det EG-landrat ett genom EES-avtalet EFFA-landävenansvarar
upplåtit frekvens, upplänk eller satellitkapacitet.som

Till följd EES-avtalet gäller alltså direktivets regler för Sverige i förhål-av
lande till EG- och EFTA-ländema. Konventionens regler endast tillämpligaär
i förhållande till de länder inte medlemmarär EG eller EFI A ochsom av som
tillträtt konventionen, förutsatt naturligtvis Sverige ratiñcerar konventio-att
nen.

finnsDet också antal mindre skillnader mellan EG-direktivetett och euro-
parådskonventionen det gällernär regelverkens utfonnning. Följande redo-
visning genomgångär bådade regelverken och de punkter där de skiljeren av

åt.sig
överväganden den lagstiftning behövs för kraven i de två do-om attsom

kumenten skall kunna tillgodoses redovisas i kapitel
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Definitioner8.3.3

vidaresändning,sändning,definierar i artikel 2 begreppenKonventionen
förstadirektivetssponsring. Iochprogramkanal, reklamprogramföretag, pa-

ochsmygreklamTV-reklam,TV-sändning,begreppenragraf definieras
sponsorskap.

broadcas-televisionkonventionen ochtransmission iTV-sändning
okodadellerkodadsändningenförstadefinieras dendirektivetting i som -

satellit,tråd, eller ärsändningsteknik eter somoavsettett programav- Ävenåterutsändning.efterdvs.indirekt,direkt ellerallmänheten,foravsett
individuelltfördefinitionen. Undantagalltså görsomfattasbetal-TV av

informa-videokonferenser ochkommunikationstjänster,efterfrågade som
tionssökning.

omfattasföretagmellandirektivetI även programtransporter avattanges
programbolagenseuropeiskadiskussioner. Deorsakatvilket hardefinitionen,

överfö-kanknappastdettahävdatsamarbetsorganisation, EBU, har att avse
ingå iskallsedanregi,i EBUsenstaka ettring pro-t.ex. somprogram,av
sändningprogrambolagetsblisådana fall bör detutbud. Igrambolags som

gränsdragnings-medföranaturligtvissändning. kanDettaförstaräknas som
utbudsänder ärprogramforetag sammansattproblem pro-när ett avett som

från olika länder.insamlassomgram
återutsändning,också begreppendefinieraskonventionenI program-

programutbud.företag och
utsändningoförändradochmottagningsamtidigåterutsändningMed avses

tillämpas.teknikvilkenprogramutbud, oavsettett somav
i direktivet,konventionensåvälinyckelbegreppProgramföretag är ett som

fy-dendefinieras detkonventionendirektivet. Idefinieras inte idet sommen
förprogramutbudsammanställerjuridiska avsettsiska eller ettperson som

helheti sinlåter sända dessaellersänderochallmänhetenmottagning somav
ändringar.-utan

programserviceinslag iallasammanhangi dettaProgramutbud enavser
programföretag.tillhandahålls ettavsom

gäller yrkesmäs-tillkännagivandeformvarjeinnebärTV-reklam somav
betalning. Isändssyfte ochavsättningsfrämjandeharsig verksamhet, mot

reklam.definitionenåsiktsreklarn iinkluderaskonventionen även av
ellerförsäljningtilleller tjänstererbjuderSådana ut-varorsomprogram

reklamdeñnitionenfråndirektivetitele-shopping undantashyrning s.k. --
omfattning.reklamensartikel 18 reglerardet gällernärutom som

arti-utformning ireklamensreklamregler,övrigainnebärDetta t.ex.att om
säljerbjudanden.sådanaförbehöver tillämpaskel 12, inte

tjänster,bildi ord ellerframställningsmygreklamMed varor,avavses
producenttill närknutenverksamhetvarumärke eller ärfirmanamn, ensom

publikenvilseleda närmarknadsföring och kanfungeradetta är avsett att som
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det gäller sändningens karaktär. förfarandeDetta uppsåtligt särskiltanses vara
det sker i utbyte betalning eller motprestation.om mot annan

Sponsring definieras direkt eller indirekt medverkan isom ett programs
finansiering fysisk eller juridisk inte engageradär i sänd-av en person, som
ningsverksamheten eller produktionen audiovisuella verk, i syfte främjaav att
sitt varumärke eller sina produkter.namn,

Enligt direktivets artikel 6 skall begreppet europeiska verk förstås
följande sätt

1.a. frånverk medlemsstater
frånverk länder tillträtt Europarådskonventionen gränsöver-som om

skridande television de uppfyller villkoren i punktom
verk från andra europeiska länder de uppfyller villkoren ic. punktom
Verk i l.a och skall huvudsakligen gjorda med för-som avses vara
fattare och arbetare bor i eller flera de i 1nämnssom en staterav som

och under förutsättninga. att
de har gjorts eller flera producenter etablerade ia. är ellerav en som en
flera dessa ellerstaterav
produktionen har övervakats och i reell mening eller flerastyrts av en
producenter etablerade i ellerär flera dessa ellersom stateren av

bidragen från samproducenter i dessa tillc. de totalaom stater
samproduktionskostnadema dominerar och samproduktionen inte styrs

eller fler producenter från någonav en stat.annan
Verk enligt 1 sådana gjortsär uteslutande eller i samproduktionc. som
med producenter etablerade iär eller flera medlemsstatersom en av
producenter etablerade i eller flera europeiska tredjeländer EGett som
kommer sluta avtal med, dessa verk huvudsakligenatt har gjortsom
med författare och arbetare bor i eller flera europeiskasom stater.en
Verk inte europeiska enligtär 1 gjorts huvudsakligensom men som,
med författare och arbetare bor i eller flera medlemsstater skallsom en
betraktas europeiska verk i utsträckningsom motsvararen som an-
delen bidrag till de totala produktionskostnadema från samproducenter
inom EG.

inledningenI till direktivet påpekas stårdet enskilda länder frittatt att
fastställa detaljerad definition begreppet europeiskaen mer av program.

Konventionen avstår från försöka definiera detta begrepp och hänvisar iatt
stället eventuella tolkningstvister till den kommittén. Sådana tvis-permanenta

kan inte hänskjutas till skiljedomsförfarande.ter

8.3.4 fårNationsgränser inte TV-programstoppa

Både konventionen och direktivet har tillkommit för underlätta spridningatt
mellan medlemsländerna i Europarådet och EG.av Medlemslän-program
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TV-sändningardema förbinder sig inte hindra vidarespridningatt somav
Följer konventionens och direktivets bestämmelser.

någon skyldighet sörja för vidarespridning i formDetta innebär inte att av
åtaganden kabelnät eller liknande, för-det gäller utbyggnad ärnär ettutanav

fårmottagning den möjlig. sändningbud hindra där Enmot att annars vore
dock under vissa omständigheter tillfälligt.stoppas

går till-Konventionen betydligt längre direktivet det gäller medgenärän att
fällig avstängning sanktion for brott regelverket.motsom

får vid uppenbara, allvarligaEnligt direktivet avstängning ske endast
restriktio-kränkningar artikel 22 skydd för barn och ungdom, och deomav

våld återfinns rubrik.pornografi, och rashets undermot sammaner som
får televisionssändningarMedlemsstaterna tillfälligt vidaresändningstoppa av

månadernasatellitprogramföretaget under de tolv överträttsenaste sammaom
två skriftligenbestämmelse vid minst tillfällen och den berörda staten

ochprogramföretaget och kommissionen överträdelsemaunderrättat om
avsikten hindra vidaresändning överträdelsenatt om upprepas.

också för med-protokollsanteckning till EES-avtalet medges EFIAsI en
får åläggalemsländer land kabeloperatörer inom landets gränser attatt ett

måste sådant sändningen ialkoholreklam. Detta dock ske sättstoppa att
övrigt inte hindras.

får ochöverläggningar med den sändandeAvstängning ske statenom
efterresulterat i uppgörelse i godo inom 15 dagarkommissionen inte har en

skriftliga och överträdelsen fortsätter.den underrättelsen om
inskränkning i vidaresändaKommissionen skall övervaka rättenatt atten

med-programtjänst sker i enlighet med EGs regler och kan enen uppmana
åtgärd strider EGs regelverk.lemsstat upphöra medatt moten som

till-de överträdelser mottagarlandetEnligt konventionen rättär attgersom
två de allvarli-fälligt vidarespridning indelade i kategorier. Den ärstoppa ena

fortsätter varning, medförfall överträdelsen avstäng-atttrotsgare som, om
får tvåefter veckor. andra fall medförning ske Den är att program-som en

åtta månader tillsä-får efter sändningarna fortsättertjänst stängas trotsomav
gelse.

återfinns förden första kategorin bestämmelserna i artikel respektenI 7 om
förbud pornografi, våldden enskilda människans värdighet och ochmot ras-

i artikel 13 identifieringhat och skydd för barn, bestämmelsernasamt omom
i 14 reklaminslagens inplacering och i arti-reklamsändningar, artikelav om
tobaksreklam for receptbelagda mediciner.kel 15 förbud och reklammotom

ingår medden kategorin brott övriga regler i konventionenl andra mot un-
7.3, till berikt-dantag för bestämmelser nyhetspresentation i artikel rättom

9 ochi artikel sändningar från i artikelande regler större evenemangom
och regler viss andel europeiska i artikel 10.om program
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Direktivet alltså frånmedger inte, till skillnad konventionen, mottagningatt
sändning hindras vid brott de regler gäller för reklam ochmotav en som

sponsring.

8.3.5 Främjande europeisk produktionav

Såväl konventionen direktivet behandlar frågan ökad europeisksom om pro-
gramproduktion och ökat programutbyte. deI arbeten föregick konven-som
tionen har framståttdetta huvudsakligen öka marknadsande-sättett attsom

förlama den europeiska programproduktionen i TV-sändningama.
Inom EG har motsvarande diskussion förts under hela 1980-talet med

olika betoning. huvudsyfteEtt har varit produk-upprättaatt en gemensam
tions- och distributionsmarknad TV-området.

Ett syfte åberopats har varit öka den integrationskraftannat attsom som
TV-program skulle innebära. Efter kritisk debatt behovetgemensamma en om

mångfald under unity through diversity korn betoningen läggasmottot attav
ökat TV-utbyte mellan länderna i stället för skapasträvanett atten gemen-

europeiska I konventionen uttrycks motsvarande ambitionsamma program.
kulturell målsättning.som en

Metoden främja produktion och distribution europeiska äratt av program
främst bestämmelser särskilda kvoter för europeisk produktion iom pro-
grambolagens sändningar och i ocksådirektivet bestämmelser andelom pro-

från fristående producenter. bådeI direktivet och konventionen finnsgram
också regel karantänsbetämmelser för biografñlm.en om

8.3.6 Bestämmelser andel europeiskaom program

Följande bestämmelser återfinns i direktivets artikel 4-7 ioch konventionens
artikel 10.

Medlemsländema såskall där möjligt och lämpligt tillseär sätt att pro-
gramföretagen sänder minst 50 % europeiska sedan nyheter, sport,program,
tävlingar, reklam och teletext-service frånräknats. Regeln medger viss flexi-
bilitet. Att andelen europeiska skall uppnås sådär möjligt inne-ärprogram
bär inteden behöver tillämpas specialiserade kanaler där kravet kanatt vara
svårt förena med kanalens sådanakaraktär. I fall kan i stället komplette-att en
rande regel tillämpas, andelen europeiska fårintesäger attsom program un-
derstiga nivån 1988.

Denna regel med konventionensöverensstämmer 10. l.
Medlemsländema skall programstatistik för varje programbolagrapportera

månoch, i den kanal inte uppnått föreskrivna andelar, redovisaseparat en
skälen för detta och åtgärdervilka planeras.som

EG-kommissionen skall bedöma medlemsländernas redovisningar och
till EG-parlamentet. Kommissionen kan vid sin bedömningrapportera hän-ta
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till förändringar i förhållande år,till tidigare andelen originalverk,syn nya
kanalers situation förhållandenaoch de speciella i länder med liten produk-

språkområden. årtionsvolym och i små EGs ministerråd skall femsenast
efter ikraftträdandet ställning till regel behöver revideras.denna Kom-ta om
missionens rådettill skall därför särskilt uppmärksamma utvecklingenrapport
inom EG-marknaden och relationen till den övriga världen.

Konventionens bestämmelser europeisk produktion följs iandelarom upp
den kommittén. Artikel 10.2.permanenta

från fristående8.3.7 Andel producenterprogram

Medlemsländema också direktivets lämpligt tillskall enligt artikel 5 sätt se
såprogrambolagen, möjligt, 10 sändningstiden fördär %äratt reserverar av

friståendeeuropeiska producenter, undantagetav samma program-program
kategorier för europeiska möjliggöra satsningarFör attsom program.

få också möjlighetdyrare produktioner, sändningstimmar, finnssom ger en
stället för 10 programtiden 10 programbudgeten föri % %avsättaatt avav

från friståendeeuropeiska producenter. Av dessa skallprogram program en
produktion, inte bör medrimlig andel vilket innebär de änatt varavara nyare

fem gamla.
någon friståendekonventionen finns inte motsvarande regel produk-I om

tion.
språkpolitiska finner detDirektivets artikel 8 länder skälsäger att som av

nödvändigt kan fastställa striktare och detaljerade regler För vissa ellermer
till-alla programföretag under sin jurisdiktion. Denna paragraf har främst

små små språkområdenkommit för länder inte skall be-förtydliga ochatt att
hinder för aktivhöva sig för kvotreglema skulle innebäraatt ett enoroa

språk- och kulturpolitik.
såväl frilans-regeln andel europeisk produktion regeln andelI om som om

fårockså tillproduktion finns formulering hänsynatt tas ett program-en om
särskilda förse information, utbildning, kulturbolags publiken medattansvar

underhållning. alltså måsteoch Ett programföretag kan hävda det upprätt-att
hålla åtagandenproduktionskapacitet för tillkunna levaatt t.ex.egen upp om

sådana svåra friståendebedöms köpa producen-kulturprogram attom som av
finnsantingen grund bristande kvalitet eller grund de inteattter, av av

tillgängliga överhuvudtaget.
På kan portugisiskt eller spanskt programbolag hävdasätt t.ex. ettsamma

måste behålla viss latinamerikansk produktion i sina sänd-det andelatt en
för marke-ningar fullgöra dessa funktioner. Formuleringama innebäratt en

ring programföretagens bestämma sitt prograrnutbud.självarätt attav om
medI den kommenterande promemoria hör till konventionen, nämnssom

anledning dessa formuleringar särskilt vikten beakta nord-syd-ävenattav av
aspekter i utformningen TV-utbudets sammansättning.gen av
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direktivetsI artikel 9 reglerna kvoter för europeiskasägs att om program
för frilansproduktionoch inte gäller för lokala programföretag ingårintesom

i nationella nätverk.
Både direktivet artikel 7 och konventionen artikel 104 har bestäm-en

melse programbolagen fårinte sända film tidigare två år efteränattom
biografpremiären inte överenskommits mellan rättighetshavarna ochannatom
programbolaget. Eftersom detta vanligtvis fråga för de avtalsslutandeär en

torde denna regel sakna betydelse i detta sammanhang.panama
konventionen ocksåI finns uppmaning artikel 9 till signatärerna atten

åtgärdervilka förkan vidtas undvika allmänhetenspröva till in-rättatt attsom
formation urholkas TV-företags exklusiva rättighet till sändningettgenom
eller vidaresändning händelse allmänt intresse.stortav en av

8.4 Regler för reklam och sponsring

8.4.1 utformningReklamens placeringoch

Direktivets artikel 10-21 och konventionens artikel 11-18 innehåller regler
reklamens utformning inplacering.och Där reklamen skallsägs attom vara

lätt identifiera frånreklam och skiljas andra med bild- elleratt som program
ljudsignal.

Korta, isolerade reklaminslag får förekommabara undantagsvis. Dold,
subliminals.k. reklam och smygreklam får inte förekomma.

Reklaminslagen skall placeras mellan bestårProgramprogram. som av
självständiga delar eller har naturliga eller liknandesportprogrampauser som

Övrigafår ha reklam mellan programdelarna och ievenemang, pauserna.
från fårbortsett spelñlm, avbrytas tjugonde minut.program, var

Spelfilm och liknande produktioner får de längre 45 minuterär änom
brytas reklam gång 45-minuteravsnitt gångoch ytterligare detav en per en om

minst 20 minuter tvålängre eller flera kompletta 45-minutersperioder.än
Reklam får inte placeras i utsändningar religiösa ceremonier.av
Nyheter och aktualitetsprogram, dokumentärer, religiösa ochprogram

fårbarnprogram inte brytas med reklam de kortare 30 minuter.när är än
Dessa regler har innebörd i konventionen och direktivet. I kon-samma

ventionen finns dessutom bestämmelse nyhetsuppläsare ochatten om pro-
gramledare i nyhetsprogram fårinte uppträda i reklaminslag.

innehåll8.4.2 Reklamens

fårReklamen enligt direktivet inte kränkande för den mänskliga värdig-vara
heten, diskriminera grund kön eller såranationalitet, religiösa ellerav ras,
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politiska övertygelser, till handlingar kan hälsa elleräventyrauppmuntra som
säkerhet eller handlingar skadar miljön.uppmuntra som

återfinnsMotsvarande regler i konventionens artikel 71 gäller allasom
inslag iett programutbud och därmed också reklamsändningama. I konven-

fmnstionen någondock inte särskild referens till handlingar kan även-som
hälsa och säkerhet skadaeller miljön.tyra

Reklam för tobak och mediciner receptbelagda i programbolagetsärsom
hemland får inte förekomma.

Reklam för alkohol skall inte rikta sig minderåriga,till inte kopplas till fö-
reställningar förbättrad fysisk prestation, till bilkörning, till föreställningarom

samband mellan alkohol och social eller sexuell framgång eller alkoholattom
har terapeutisk eller lugnande verkan eller kan lösa personliga konflikter.
Alkoholreklamen skall inte till omåttlig konsumtion eller framställauppmuntra
nykterhet måttlighetoch i negativ dager. alkoholhalt fårHög inte framställas

positiv kvalitet i drycker.som en
Konventionens frånregler alkoholreklam har innebörd, bortsettom samma

vad framgång.sexuellsägssom om
Frågan alkoholreklam har varit kontroversiell. I konventionen finnsom

därför möjlighet i samband med ratiñcerarland konventionen,att, att etten
reservation innebär förbehållerlandet siggöra rättenatt att stoppaen som

sändningar Någonmed alkoholreklam. motsvarande möjlighet finns inte för
EG-ländema förhållandei till direktivet. För medlemsländer gjordesEFI‘As
dock i samband EES-förhandlingamamed tillägg till direktivet inne-ett som
bär EFT A-land får ålägga kabelbolag inom förvrängalandets gränseratt ett att
eller släcka alkoholreklam. får inteDetta dock innebärasättannat ut att ett

någoni del den innehåller alkoholreklamen.änstoppasprogram annan som
fårTV-reklam inte orsaka fysisk eller psykisk skada för minderåriga och

skall inte förleda barn köpa tjänsteller utnyttja derasatt atten vara genom
godtrogenhet eller brist på fårerfarenhet. Reklamen inte heller min-uppmana
deråriga övertala köpa annonserade eller tjänster. skallDenatt attvuxna varor
inte heller utnyttja den tillit minderåriga har till föräldrar, lärare eller andra

eller omotiverat minderårigaskildra i farliga situationer.sättettpersoner,
Konventionen ocksåhar regel reklam riktas särskilt tillatt etten om som

fårland inte kringgå landets lagstiftning reklamområdet. syftarRegeln till
hindra situation uppstår där enskilt lands riskerarTV-systematt att ett atten

äventyras.
Teleshopping undantas i direktivets reklamdeñnition, det gällernärutom

sändningstidens omfattning. innebärDet direktivets övriga artiklaratt om re-
klarnens utformning innehålloch inte tillämpliga teleshopping. Skälet tillär

teleshopping undantagits i reklamdeñnitionen i direktivet tordeatt attvara
denna marknadsföring i stället regleras på EG-Inomsätt.typ annatav avses
kommissariatet pågår för närvarande arbete med konsumentskydds-ett en
reglering för distansförsäljning, också omfattar försäljning via TV.som
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reklamdefinition.Konventionen inkluderar teleshopping i sin

8.4.3 Sponsring

Reglerna för sponsring likalydande i direktivet och konventionen. inne-Deär
bär i korthet följande.

måsteOm programbolagets redaktionella integritetärett sponsratprogram
får inflytande innehållsäkras. Sponsorn inte ellerutöva över programmets

programtablån sådantinplacering i programföretagets redaktio-sätt attett
självständighetnella äventyras.

måste framgå och måsteDet ärett sponsrat programmetom program re-
dovisa identitet. Detta bör ske eller lo-attsponsoms genom sponsoms namn

fårredovisas början sluteti eller Igotyp programmet. ett sponsratav program
inte säljfrämjande hänvisningar till produkter eller för-göras ärvaror som
knippade med eller tredje part.sponsorn

får någonTV-program inte framställer eller säljersponsras av som varor
fårinte marknadsföras i TV-reklam enligt direktivets artikel 13 14ochsom

konventionens artikel 15, tobak och receptbelagd medicin.och dvs.
fåraktualitetsprogram inteNyhets- och sponsras.

8.4.4 Reklamens omfattning

Direktivets artikel 18 konventionens artikel 12 hur mycket reklamoch anger
får sändas.som

fårsammanlagda dagliga reklammängden inte överstiga 15 %Den av
sändningstiden.

får tillandel till 20 % för inkludera säljerbjudanden direktDenna ökas att
fårpubliken, teleshopping. totala sändningstiden för teleshoppings.k. Den

inte överstiga timme dagen.en om
fårAndelen reklaminslag under timme inte överstiga 20 % sänd-en av

ningstiden.
på iReglerna för omfattning utformade konven-reklamens är sättsamma

reklamdeñ-direktivet. det finns viktig skillnad eftersomtionen och Trots en
direktivet inte inbegriper åsiktsreklam.nitionen i

enskilda länderna kan för sina nationella programbolag beslutaDe om
striktare för omfattning eller helt förbjuda reklam.regler reklamens

Direktivet innebär land för sändningarhar dessutom regel att etten som
iavsedda för det landet, inte kan direkt eller indirektenbart tas emotegna som

får tillämpa liberala regler detland, andra, dvs. gälleräven närannat re-mer
omfattning.klamens inplacering och

sådanaKonventionens till sändningar närregler begränsas översom na-
tionsgränserna.
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Syftet med harmoniseringen reklamreglcma skapa garantier förär att attav
vidaresändning följer konventionens direktivetsoch reglerav program som
inte skall hindras i något land.

8.5 Regler programutbudet. Skydd för minderårigaom

I konventionen reglerna programutbudet artikel knutna till7 respektenär om
för den enskilda människans värdighet och andra grundläggande rättigheter.

sedlighetssårandeProgrammen skall inte särskilt innehållaoch intevara por-
nografi, otillbörligt framträdande våldplats eller ägnade fram-attge vara
kalla rashat.

Program kan skada bams eller ungdomars fysiska, andliga ellerantassom
moraliska utveckling skall inte dåsändas tider dessa kan dem,väntas se
enligt konventionens artikel 72. kommentaren till konventionenI sägs att

ocksåhänsyn måste till tidsskillnaden mellan olika länder därtas programmen
kan tas emot.

Reglerna i konventionens artikel omfattar alla inslag i7 programutbud,ett
dvs. reklaminslag.även

Direktivets någotregler annorlunda utformade. rubriken SkyddUnderär
minderårigaför finns regler kan skada minderårigasom program som psy-

kiska eller fysiska sådana innehållerutveckling, särskilt pornografi ochsom
våld. Försiktighet sådanamed sända skall framför allt iakttasatt program

dåtider barn kan på TV.antas se
Under rubrik också medlemsstaterna skall till TV-att attsamma anges se

sändningar inte påväcker hat grund kön, religion eller nationalitet.av ras,
Dessa regler inte kapitelrubriken knutna tillär skydd min-änannat genom av
derådga.

8.6 till beriktigandeRätt

Både konventionen 8artikel och direktivet artikel 23 har regler tillrättom
beriktigande. En fysisk eller juridisk legitima intresse, och sär-person vars
skilt rykte och goda har lidit skada följd påståendentill felaktiga i ettnamn, av
TV-program, skall tillha beriktigande eller åtgärd.motsvaranderätt annan

Rätt till beriktigande eller motsvarande skall finnas förhål-iarrangemang
lande till alla programbolag under medlemslands jurisdiktion. Medlems-ett

skall till procedurer för möjliggöra detta. direk-Iupprättasstaterna att attse
tivet också särskilt medlemsstaterna skall säkerställa tillräckligatt attanges en
tidsrymd medges och möjligheterna till rättelse i praktiken lika godaäratt

för ellerbor etablerade i andraäven medlemsstater.ärpersoner som
En begäran beriktigande eller motsvarande kan avvisas det inte be-om om

döms berättigat, det skulle innebära straffbar handling, orsakasom om en
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allmän anständighets-programbolaget eller skulle kränkacivilprocess mot
känsla.

beriktigande skallockså tvister tilldirektivet krävsEnligt rättenatt om
regler skyldighet in-rättslig prövning. Genom dekunna underkastas attom

EG-domstolengäller inom EG, blir dettolkningsbeskedhämta ytterstsom
EGs medlemsländer.det gälleruttolkar dessa bestämmelser, närsom

motsvarande skyldighet.enligt EES-avtalet inte IEFTA-ländema finnsFör
rådfråga EES-domstolvälja den särskildakan de enskilda ländernastället att

uppnå fördragsenlig tillämpningföljd avtalet, förinrättas till att avensom av
nationella bestämmelsema.de

på detöverlåter signatärema lämpligt tillKonventionen sättatt attse
möjligt för begagnafinns fungerande maskineri detgör attett personersom

utnyttja jämförbara rättsliga eller adminis-sin till beriktigande eller andrarätt
trativa besvärsmöjligheter.

Ändringar och uppsägning8.7

EGsändringar i direktivet utformas i samspel mellan minister-Förslag ettom
råd EG-kommissionen, exklusiv initiativrätt. direktivets artikeloch har Isom

kommissionen grundval medlemsländernas redovisningar26 attanges av
föreslåmåste tillämpningen direktivet och vid behov föränd-rapportera om av

Sådan gången år efter ochringar. skall första fem antagandetrapport avges
år. någon för medlemsländernasedan finns inte procedurDet attvartannat

frånträda överenskommelse, eller utträda gemenskapen.att uren
helst konventionenEnligt konventionen kan när sägapart upp ge-en som

Europarådet.i Uppsägningstidenunderrättelse till generalsekreterarennom en
månader underrättelsen.efter det generalsekreterarenär att mottarsex
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överväganden9

utgångspunkterAllmänna9.1

direktiv i delarenligt mina dei inledningen skall jag ärSom jag nämnt som nu
europeiska kon-tillträde till denkonsekvenserna svensktifråga belysa ettav

fram förslag till dentelevision, läggagränsöverskridandeventionen samtom
sändningarregler förSverige i dag saknarlagstiftning behövs. Eftersomsom

sådanutforma lag.min uppgift varittill satellit harTV-program att enav
två viktiga händel-pågått det inträffatutredningsarbetet harUnder den tid

för utredningen.påverkar förutsättningarnaser som
europeiskaSverige sig denhändelsenbetydelsefulla närmatDen är attena

svenskt medlems-dels ansökanEG. har skettgemenskapen Det genom om
EFTA-ländernamellan EG ochöverenskommelseni EG, delsskap genom

EES-samarbetsområde EES. innebördEneuropeiskt ekonomisktett avom
gälla för EFTA-län-TV-sändningar skallEGs direktivavtalet ävenär att om

genomgång såväl EG-direktivet den8 finnsderna. I kapitel somaven
gränsöverskridande television.europeiska konventionen om

januari 1992 harSverige sedan den 1viktiga händelsenandraDen är att en
yttrandefrihetsgrundlag.ny
Även fråga EES-av-återstår vissa oklarheter iskrivsdet dettanär omom

där-EG. harfrån sida bli medlem i Jagambition svenskfinns dettalet atten
bådelagstiftning medså utgår från behovetdeför utformat mina förslag att av

europeiska konventionenoch den gräns-till EG-direktivet TVhänsyn omom
television.överskridande

Europarådetslagharmonisering medaninstrument förEG-direktivet är ett
deutformningen TV-programöverenskommelsekonvention är somavomen

olikaEG-direktivet till desyftarMed andra ordnationsgränser. attpasserar
sändningså likartadpå området skall ärlagstiftningländernas att envara

Konventionensi land.medlemsländer den det synsätt äri allalaglig är ettom
konventionens regler kansändningar följeri stället de ut-att anses varasom

till de län-vidde interustade med gränsenatt stoppasgaranterarett pass som
ingått överenskommelsen.der som

mått enskildafrihet för deformelltKonventionen innebär störresett ett av
TV-området. I denlagstiftningutforma sin nationellasjälvaländerna att

kon-länder skall dockdistribueras till andramån nationellade programmen
frånå undantagsin sidaDirektivet medger görsventionens regler gälla. att

nationellkunna utformamedlemsländerna skallregelverk fördess att me-en
direktivet skettiutformningen bestämmelsernadiepolitik. Genom att pa-av

5 12-0385.SOU199231
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rallellt med Europarådets arbete med konventionen skillnaden mellan deär
båda dokumenten i praktiken liten.

När det gäller tillämpningen kan skillnader dock uppstå till följd bådadeav
dokumentens olika folkrättsliga Direktivet syftar till långtgå-status. en mer
ende reglering den nationella TV-lagstiftningen. Hur skillnaderna blirav stora
kan bara bedömas när i verkligheten och deprövats enskilda länder-systemet

nationellt utformade mediepolitik gemenskapens ambitionvägtsnas mot att
skapa integrerad produktions- och distributionsmarknad inom gemenska-en
pen.

Skillnaden alltså huvudsakligen frågaär folkrättslig och denstatusen om
betydelse fårdet för tillämpningen dokumenten, och inte fråga olikaav en om
innehåll. I viktigt avseende skiljer bådade regelverken sig åt,dock nämli-ett

i fråga vilket land har för sändning. Enligt konven-gen ansvaretom som en
tionen i första hand det sändande landet för sändning medan di-ansvarar en
rektivet lägger det land där programföretaget har sitt Iansvaret säte. nor-
malfallet bör detta inte innebära något problem, i de fall sändningmen en
länkas till frånsatellit land programbolagets hemland, uppståränett annatupp
svårigheter fastställa vilket land har för sändningarnas inne-att ansvaretsom
håll. Jag redovisar dessa förhållanden utförligt i avsnitt 9.4 och i special-mer
motiveringen till mitt lagförslag. Mitt förslag till satellitlag bygger i detta av-
seende EG-direktivet. I bilaga 4 redovisar jag hur satellitlagen måste ut-
formas för också tillgodose behovet reglering i förhållande till konven-att av
tionsstater inte ingår i EES.som

kapitelI 8 har jag kortfattat redovisat bakgrund och syfte med direktivet
och konventionen. framgårDär huvudsyfte bådamed de överenskom-att ett
melsema säkerställa deär TV-sändningar följer överenskomnaatt att som reg-
ler inte frånskall hindras distribueras i de länder omfattas kon-att som av
ventionen eller direktivet

Utöver det regelverk direktivet och konventionen föreskriver kan desom
enskilda länderna sändande land tillämpa restriktiva bestämmel-som mer

för sändningar de för, förutsatt detta inte sker sättser attsom ettansvarar
bryter Romfördraget.motsom

Huvudregeln nationsgränser inte skallär TV-sändningar. Bådeatt stoppa
konventionen och direktivet medger dock vissa undantag från denna huvud-
regel. Det finns för de enskilda länderna mottagande land möjlighe-som

införa lagstiftning för hindra vidaresändningter att atten ettav program som
bryter vissa angivna regler i konventionen och direktivet. stårDetmot natur-
ligtvis varje land fritt utnyttja denna möjlighet eller avstå.att att

Valfriheten för de enskilda länderna gäller alltså två olika saker. Den ärena
i vilken mån land vill införa långtgående reglering konventionenett änmer
och direktivet för de sändningar landet för. Den andra i vil-ärsom ansvarar
ken mån land Önskar utnyttja möjligheten utländska sändningarett att stoppa

bryter vissa reglerna i tvåde dokumenten.motsom av
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båda jagavseenden villgår på avvägningar jag gjort i dessajag in deInnan
för mittförutsättningarnaockså viktiga förändringenredovisa den andra av

år yttrandefrihets-januari i hararbete. Sverige sedan den lDet är att en ny
filmer,i ljudradio, TV,för yttrandefrihetengrundlag, reglerar skyddetsom

i kapitelutförligt redovisat dennaljudupptagningar. Jag harvideogram och
denförhållande vad gällde tidigareviktig skillnad i tillEn är att nyasom

juridiskoch svenskgrundlagen varje svensk medborgare rätt attpersonger
kabelsänd-tal kallastråd, vad i dagligtsända radioprogram dvs. somgenom

i såväl ljudradio.ningar, TV som
kraftlagstiftning iockså kompletterandekapitel 4 redovisas den trättI som

yttrandefrihetsgrundlagen. med19911559lagenanledning Detmed ärav
yttrandefrihetsgrundlagensföreskrifter på tryckfrihetsförordningens och om-

radio-utgivareinnehåller föreskrifterråden bl.a. detaljerade avomsom
rättegången yttrandefri-iinspelningarbevarande samt omprogram, om av

hetsmål.
Ändringarna in-kabelsändningsområdet redovisats i kapitel Dehar

så1980-talet ledde tillutvecklingen undernebär i korthet den tekniska attatt
avsedda för allmänhetenmedalla satellitsändningar TV-programgott som

derundradiosändningar. Detta innebarmeningkorn i radiolagens attatt vara
tillstånd tidi-enligt denkravkunde vidaresändas i svenska kabelnät utan

frånkabelsändningar 1985.lagen lokalagare om
till allmänheten byggerkabelsändningarlagen 19912027Den omnya

ochetableringsfrihet, dvs.principyttrandefrihetsgrundlagens att var enom
reglering tidigarei kabelnät.och Denhar sända radio TV-programrätt att som

idirekt reglernatillståndsgivningen sker i ställetanknuten till genomnuvar
kabellagen.

vidinför vissa valenskilda ländernaSom jag redovisat ställs de ut-nyss
europeiskaförhållande till delagstiftningen iformningen den nationellaav

TV-området kanInnehållet sådan lagstiftningiöverenskommelsema. en
tolkatutifrån uppfattningar. Jag harskilda politiskautformas olika sätt,

följertill vadlagstiftningenså det gällermitt uppdrag attatt som avanpassa
från lagstiftningskomplexutgångspunkt detmedden mediesituationen,nya

bakgrund jagkraft. haryttrandefrihetsområdet just i Mot dennaträttsom
följandeutformat mina förslag sätt.

satellitlag jaghar jag i denSverige sändande landNär det gäller somsom
för reklam i dengällande reglernaföreslår väsentliga delar följt dei nunu

innebär dessasändningar i kabel. Dettelevisionen och förmarksända att reg-
konven-i direktivet ochminimireglerrestriktiva deler är än som angesmer

tionen.
skalljag Sverigeland förordardet gäller Sverige mottagandeNär attsom
vida-konventionen hindraavstå från direktivet ochden möjlighet attgersom

harregelverket. Jagvissa delarresändning bryter motsom avav program
alternativ till mina förslag.kringdock i detta fall fört resonemang
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frågaEn jag haft ställning till tillstånds-behovetäratt taannan som av
givning för sändningar Sverige för enligt EG-direktivet ochsom ansvarar
Europarådskonventionen. Mitt förslag bestämmelsernaär för sådana sänd-att
ningar inte skall knytas till tillstånd sända de skall formenett att utan att ges

lagregler blir tillämpliga alla bedriver viss i lagen angivenav som som en
verksamhet. För efterlevnaden dessa regler skall kunna kontrollerasatt ochav
överträdelser vid behov beivras Föreslår jag registreringsplikt för demen som
bedriver verksamheten.

Enligt mina direktiv jag också oförhindradär föreslå andra ändringaratt av
lagstiftningen befogadeär med hänsyn till erfarenheterna tillämp-som av
ningen kabellagen. Eftersom den gällande lagstiftningen nyligen iav trättnu
kraft erfarenheterna tillämpningenär mycket begränsade. Jag därförav anser
inte det befogat iär detta betänkande behandla kabelsändningslagstift-att att
ningen i andra avseenden de har anknytningän till Europarådets TV-som
konvention och EGs TV-direktiv. Ytterligare förslag område fårdetta
därför anstå till utredningens slutbetänkande.

9.2 Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet och
Europaråds-konventionen

Det kommer krävas förändringar i den svenska lagstiftningenatt Sverigeom
skall kunna fullgöra de förpliktelser följer EES-avtalet och Europa-som av
rådskonventionen. EES-avtalet innebär reglerna i EG-direktivet för TV-att
sändningar skall inarbetas i svensk lagstiftning. Om Sverige därutöver väljer

ratificera konventionen krävs viss ytterligareatt anpassning vår lagstift-av
ning. Mitt förslag till satellitlag bygger antagandet Sverige skall kunnaatt
uppfylla kraven såväli direktivet konventionen.som

I konventionen finns bestämmelse artikel 27. l innebär med-en attsom
lemsländerna i EG skall tillämpa EGs regelverk sinsemellan. Genom EES-
avtalet utsträcks denna princip också till EFTA-ländema. SverigesFör del
handlar det alltså i första hand den nationella lagstiftningen tillattom anpassa
direktivets bestämmelser, för reglera förhållandet till EGs och EFT Asatt
medlemsländer de områden omfattas direktivet.som av

För Sverige också skall kunna ratificera konventionenatt har dess be-
stämmelser tagits i satellitlagen för förhållandetreglera mellan Sverigeatt
och de länder har tillträtt Europarådskonventionen står utanför EES-som men
avtalet. regelI har detta kunnat ske de olika paragraferna utformasattgenom
så de innehållettäcker såväli direktivet konventionen.att En konven-som av
tionens bestämmelser återfinns inte i direktivet, nämligen konventionens pa-
ragraf 16 reklam från land riktar sig särskilt till land.ettom ettsom annat
Denna bestämmelse har förts i förslaget till satellitlag föreslås gällamen
enbart förhållandei till konventionsstater utanför EES.
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konventio-svårt förena direktivets ochvisat sigavseende har detI attett
förland skallinnehåll. reglerna vilketgällerDet ansvara ensomomnens

sändning.
förstaland för sändning, iutgår, fastställa ansvarigtförEES-avtalet att en

programbolaget. Konven-från jurisdiktionenhand vilket land har översom
satellitprogram-varifrån utgår. Omsändningentionen i stället fasta etttar

från EG-landet iSverigei EG-land sänderföretag har sitt ärsäte ettsom
stårförhållande ländertillförhållande Sverige ansvarigt land. Itill utan-som
ansvarigtblir däremot Sverigekonventionenför EES-avtalet tillträttmen som

land.
bi-utgår från i direktivet. Iså reglernalagförslaget dethar utformatJag att

ansvarigtreglerna förutformningredovisar jag förslag tilllaga 4 ett en av
bestämmelser.också till konventionensland hänsyntarsom

Europaråds-såväl EES-avtaletstår utanförländerNär det gäller somsom
folk-överenskommelser. Detnågra motsvarandekonventionen finns inte

alltså isig gäller baraSverige ikläderrättsliga för sändningarna somansvar
EG-direk-ingår överenskommelsema enligtiförhållande till de länder som

Europarådskonventionen.tivet och
både mottagning TV-pro-åtaganden gjort handlarSverigeDe avomsom

från kanSverige. Defrån länder och sändningandra sam-av programgram
förpliktelser.två huvudsakligamanfattas som

inte hindramottagande landåtar Sverigeförsta sigFör det mot-attsom
vidaresändningtelevisionssändningar ellergränsöverskridandetagning avav

konventionens regler.direktivets ochsådana de uppfyllersändningar om
sändningar,sändande land tillåtar SverigesigFör det andra att attsesom

konventionen,i direktivet ochenligt definitionernaförSveriges ansvararsom
bådauppställs i de dokumenten.uppfyller de krav som

förhållandevis frihetkonventionen lämnasSåväl direktivet ii storsom
förpliktelser.sinalämpliga uppfyllavarje finna sätt attstat att

ingripandenmedgerställa reglerSverige emellertid intekan motsomupp
vadomfattningsändningar iutifrån kommande änvidaresändningar störreav

från utnyttjaavståSverigekandirektivet konventionen Däremotoch attanger.
också, jag ti-ingripanden. Sverige kanreglermöjligheten införaatt somom

sändningar förfråga deregler irestriktivadigare tillämpanämnt, ommer
ansvarigvilka Sverige är stat.
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9.3 Skyldigheten inte hindra vidaresändningatt av
programtjänster uppfyller direktivets ochsom
konventionens krav

9.3.1 Huvudregeln är nationsgränser fårinteatt stoppa
sändningar

Ett direktivets huvudsyften harmoniseraär lagstiftningen i de olikaav att
medlemsländerna så TV-sändningar fritt kan nationsgränser.att Enpassera
sändning tillåten i EG-landär skall också det i övriga med-ettsom vara
lemsländer. Genom EES-avtalet utsträcks denna princip till EFTA-län-även
dema.

Detta innebär förpliktelse inte hindra mottagning eller vidaresändningatten
från andra EES-länder. innebärDet dock inte någon skyldighetav program att

praktiskt sörja för sådan mottagning eller vidarespridningatt äger rum.
Europarådskonventionen bygger principer direktivet ochsamma som

föreskriver förbehållslös tillrätt mottagning. Rätt till vidaresändning skall
råda for alla sändningar uppfyller konventionens krav.som

Direktivet medger i strikt reglerade undantagsfall vidaresändning fåratt en
hindras tillfälligt. Det gäller vid brott artikel 22 skydd för barn ochmot om
ungdom och de restriktioner pornografi, våld och rashets finns imot som

artikel.samma
sådanEn avstängning får endast ske sändningarna har inneburitom ett

brott artikel 22 tvåminst gånger under tolvmånadersperiodmot ochen om
frågai skriftligen meddelat programbolaget ochstaten kommissionen denatt

har för avsikt vidaresändningen överträdelsenatt stoppa om upprepas.
Kommissionen övervakar avstängningen står i överensstämmelse medatt

de regler gäller och kan medlemsstat upphöra åtgär-medsom attuppmana en
den den strider EGs regelverk.motom

Även konventionen medger vidaresändning programtjänster hindrasatt av
de brytertemporärt bestämmelser i regelverket. I detta gårmot avseendeom

konventionen betydligt längre direktivet. Avstängningän får ske i vissa fall
efter två veckor, i andra fall efter åtta månader överträdelsen fortsätterom

varning.trots
Avstängning får ske vid brott samtliga regler i konventionenmot utom

bestämmelserna nyhetspresentation i artikel 7.3, till beriktigande irättom
artikel regler sändningar från i artikelstörre 9 och andelom evenemang om
europeiska i artikel 10.program

Enligt konventionen skall den mottagande dock i första hand sökastaten
lösa frågan kontakter mellan ansvariga myndigheter i det mottagandegenom
och det sändande landet. Om överträdelsen sådan kontakt fortgår sedantrots
två veckor respektive åtta månader förtlutit, får det mottagande landet utfärda
förbud fortsatt vidaresändning. I kapitel 8 redovisasmot grunderna för av-
stängning enligt konventionen.
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det gällerBåde konventionen tillåter alkoholreklam. Närdirektivet och
innehåller alkohol-vidarespridning i Sverigemottagning och program somav

alkoholreklamförbud idetalltså i direktivet inget stöd förreklam finns som
särskiltgjordes docktill EES-avtaletövrigt råder i landet. tilläggI ettett

vidaresändninginföra regler hindramedgivande for EFTA-ländema attatt om
alkoholreklam.av

så ålägga kabelopera-önskar kantillägg de länderI detta sägs att som
tillåtsMottagande landsändningarna.bort alkoholannonsematörema att ta ur

så-endast det skervidarespridning alkoholreklamdock hindra ettomav
ställer kravsändningen Dettaövriga idant intesätt storastoppas.att program

programbolagetdet sändandepå utrustning och förutsätterteknisk att accep-
programmärkningelektroniskinföra särskildsamarbeta attterar att avgenom

alkoholannonser.
hindra vi-för mottagande landfinns möjlighetEnligt konventionen atten

vidinnehåller alkoholreklamdarespridning senaststatom enprogram somav
beslutasig förkonventionen sträng-ratiñceringen rätten att omreserverarav

alkoholreklam.regler förare
restriktivtdirektivetkonstateraSammanfattingsvis kan är ytterstattman

vidarespridning Konven-medgivande hindradet gällernär att av program.
skillnadenviktigastegår avseendet mycket längre. Dentionen i det är att

vidaresändning vidtillåter mottagande land avbrytakonventionen attett en
tillåtet enligtnågot intesponsring,reklam ochbrott reglerna ärmot somom

direktivet.

hindramöjligheten9.3.2 Skall Sverige utnyttja att
programvissavidarespridning av

hindra vidare-möjligheterdirektivet medger vissakonventionen ochAtt att
skyl-betonat,ingenjag tidigareprogramtjänster innebär,spridning somav
månfår välja i vilkenenskilda landetmöjligheter. Detdighet utnyttja dessaatt

vidaresänd-hindramöjligtinföra bestämmelser detdet önskar gör att ensom
regler.överenskomnaning bryter motprogram somav

konstaterandetfrågor det allmännagår in dessavill innan jagJag göra
tillgäng-syfte TV-programbåde direktivets och konventionens är göraattatt

tradition och lag-väl med svensknationsgränser. Dettaliga stämmeröver
Grundtankeninformationsfrihet.yttrandefrihet ochstiftning det gällernär att

förväntanpå for sändningarnasändarlandet sig motsvarasansvarettar av en
förpliktelser.sändarlandet fullgör sinamottagarlandet skall lita attatt

inkommande sändningarsåledes bli frågankan aldrigDet annatatt stoppaom
allvarliga brottundantagsfall och endast vid upprepade överens-iän mot

regler.komna
någon lagstiftningSverige interedovisat i kapitel har vi i dag iSom jag

frånkabelnät sändningarmöjligt vidaresändning idetgör att stoppa avsom
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land. Den tidigare möjlighet fanns i kabellagstiftningenannat ingripasom att
olagliga sändningar knuten till tillståndsgivningenmot för sändningar ivar

kabelnät och upphörde i och med den kabellagen.nya
frågaDen jag har haft ställning till det kanär befo-att tasom nu om anses
införa regel under vissa omständighetergat att möjliggör ingri-en som ett

pande vidarespridning satellitsändningar i kabelnäten.mot av
Jag först frågan vad skall gälla beträffandetar möjligheternaupp om som

alkoholreklam. Därefter behandlar jag övrigaatt stoppa regler vilka sänd-om
ningar får enligt konventionen och direktivet.stoppassom

frågaI alkoholreklam reglerna för hur fårär avstängning skeom en annor-
lunda utformade i övriga fall.än Det bara vidaresändningär själva alkohol-av

får inte övriga i block ellerstoppas,annonsen som annonser samma pro-
i övrigt. Detta medför vissa praktiska problem. För sådangrammet att en av-

stängning skall kunna krävs denäga sänder alkoholannonsenatt ärrum som
villig införa programmärkning det möjligtatt identifieragören attsom
alkoholannonser. Det skulle också nödvändigt i kabelnäten installeraattvara
utrustning automatiskt släckte sådana programinslag.utsom

sådan åtgärdEn skulle kostsam, och skulle därför rimligtvis intevara
kunna föreskrivas för kabelnät vissän storlek. TV-tittareöverannat en som

anslutna till mindreär eller har individuellanät, parabolantenner, skullesom
därmed i fortsättningen kunnaäven del eventuella alkoholannonser.ta av

Denna fråga har också behandlats i Norge. I stortingsmelding 26 1991-nr.
92 konstateras förbud vidarespridning alkoholreklam i kabelnätatt ett mot av
endast skulle gälla hushållde anslutna till kabelnät,är inte detsom men
ökande antal hushåll har parabolantenner. Vidare påpekassom att ten-egna
densen i gårEuropa hållningrestriktiv det gäller alkoholre-närmot en mer
klam i de nationella sändningarna.

I den norska stortingsmeldingen slutsatsen ingripandeär deatt ett mot ut-
ländska sändningarna med alkoholreklam verkningslöst. bättreär En metod

verka för restriktion detta område införs i detatt attvore en gemensamma
regelverket, EG-direktivets reglernär skall 1995. Förslaget iöver stor-ses
tingsmeldingen blir därför alkoholreklam förbjudasskall i sändningaratt som
har Norge ursprungsland, inte i vidaresändningar utländskasom men av sa-
tellitsändningar.

Alkoholreklam förekommer i dag i mycket begränsad omfattning och si-
tuationen kan jämföras med vad gäller för tidningar och tidskrifter isom
Sverige. I svenska publikationer alkoholreklam inte tillåten.är deI utländska
tidskrifter finns till försäljning i landet förekommer alkoholreklam. Dettasom
har dock inte tillräckligt förskäl hindra import elleransetts ett attvara prenu-
meration sådana tidningar eller tidskrifter.

Jag den bedömning i den norska stortingsmeldingengörsatt äranser som
realistisk. Eftersom direktivet inte medger sändning i sin helhetatt stoppasen
för den innehåller alkoholreklam, blir efterlevnadenatt eventuellt alko-ettav
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Skullefråga samarbetsvilja.holreklamförbud det sändande bolagetsomen
ingen möjlig-det enligt direktivetsändande bolaget samarbeta, finnsvägra att

alkohol-het sin regelsändningen i helhet ochstänga att stoppaatt en omav
inte lämpligtdärför detreklamen blir därför verkan. Jag är attattutan anser

sändningaralkoholreklam iinföra vidarespridningregel förbud mot aven om
från utlandet.

upprätthållas i dei fortsättningenkan alkoholreklamförbudetDäremot även
ivia marknätet,för, de skersändningar Sverige oavsettansvarar omsom

återkommer fråga i det avsnitt be-till dennakabelnät eller via satellit. Jag som
handlar regler för satellitsändningar.

konventionenövergår itill behandla de reglerJag att re-som angesnu
får hindras.direktivet vidaresändningspektive när av programom en

möjligheter införaförhållande till direktivet flerKonventionen lämnar i att
från land hind-vidarespridning sändningarmöjliggörregler annatattsom av

reklam ochöverträdelser reglernaDet gäller framförallt mot spons-omras.
utförligare iöversiktligt avsnitt 9.3.1 ochring. redovisat dessa iJag har av-

8.3.4.snitt
artikel 16,inte i direktivetsådan finns i konventionenregel ärEn mensom

från land tillsändningartillkommit för skydda enskilda länder ettmot attsom
hindrakringgå reklamregler. Förutnyttjas för mottagarlandets attett annat att

reklamartikel 16 bestämmelsefinns i konventionensdetta sker attatt en om
får bryta dettalands TV-publik interegelmässigt riktas motett annatmotsom

skapa möjlighetSyftet med artikelnlands regler för annonsering. är attatt en
frånanledning befara sändningarsådana då finnasingripa i fall det kan attatt

reklam-följd skillnader ikonkurrensfördelar tillland grundannat avav
regleringen hotar lands nationella TV-system.ett

och direktivet, konven-lika i konventionenövrigt reklamreglemaI är men
dessa,sändningar brytertionen för möjlighetenöppnar motatt stoppa som

inte direktivetvilket gör.
iEG-direktivet gäller dettabundetOm Sverige kommer ävenatt vara av

vi-förhindraförhållande Därför skulle möjlighettill övriga EES-stater. atten
endastkonventionen medgerdaresändning i den utsträckningstörre som

EES.utanförfråga sändningar från konventionsstaterkunna utnyttjas i om
sådan innebörd.regel medväsentligt inskränka betydelsenDetta skulle av en

lagstiftning för sänd-olyckligt inte ha enhetligdetJag att att enanser vore
föreslår enligt konven-från därför denna möjlighetland ochningar attannat

inte skall utnyttjas. Dettationen vidarespridning sändningarhindraatt av
principockså grundläggandeväl med konventionensstämmer överens om

vidtasändande land kansändarlandsansvar, vilket innebär attatt ett uppmanas
befogat medåtgärder uppstå där detdet skulle situation ettansesom en

ingripande.
min mening endast idet konventionen skulle det enligtNär gäller ett avse-

vidaresändning befo-möjlighetende kunna övervägas att stoppa voreom en
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gad, nämligen vid brott konventionens artikel Denna artikelmot motsvaras
direktivets artikel 22.av
Direktivet intar mycket hållningrestriktiv det gällernär hindra vida-en att

respridningen Den grundhållning direktivet avspeglar inne-av program. som
bär överträdelser gäller regler reklamensatt omfattning och inplace-som om
ring uteslutande skall beivras det sändande landet.av

Direktivet medger tillfälligt endast vidatt ett överträdelsestoppasprogram
direktivets artikel 22. Det den artikelär bär rubriken skydd min-av som av

deråriga. Enligt denna artikel skall sändningarna inte skada den fysiska,
mentala eller moraliska utvecklingen hos dem. Särskilt gäller detta program

innehåller pornografi eller meningslöst våld. Hänsyn till minderårigasom
skall i frågaäven andra de kantas skadliga påom antasprogram om vara

såvida de intesätt, sänds tider då minderåriga inom sändnings-samma
området normalt inte sådana sändningar. Under rubrik finns ocksåser samma

förbud sändningar kan framkalla hatett grundvalmot kön,som av ras,
religion och nationalitet.

Jag har detövervägt finns anledning införa möjlighet i kabella-attom en
sådana sändningar. harJag emellertid kommit framatt stoppa till detgen att

för Sveriges del inte bör införas bestämmelser det möjligtgör att stoppasom
programtjänster från land.annat

Denna slutsats såvälgrundar sig vår lagstiftning området,egen som
utgångspunkterna för direktivet och konventionen.
Som jag tidigare framhållit har direktivet och konventionen tillkommit för
möjliggöra fritt utbyte TV-sändningar mellan de länder ingåttatt över-av som

enskommelserna. De undertecknar Europarådets konvention ochstater som
EES-avtalet lägger dessa internationella överenskommelsergenom ansvaret
för sändningarna ursprungslandet.

Det innebär alltså sändningar innehållmed bryter någonatt ett motsom av
de bestämmelser finns i direktivet eller konventionen skall beivras isom ur-
sprungslandet. Om sändningarna ändå fortsätter skall frågan föras till EG-
kommissionen det gäller direktivetnär och till särskild kom-permanenten
mitté för dessa frågor det gäller konventionen. Vidnär konstaterade överträ-
delser reglerna skall sändarlandet ingripa, inte mottagarlandet.mot

Mot bakgrund bestämmelserna i regeringsformen och yttrandefri-av
hetslagstiftningen finner jag följande skäl talar vi detta områdeatt emot att
inför regler möjliggör vidarespridning TV-sändningar i kabelnätattsom av
kan stoppas.

Regeringsformens regler inskränkning yttrandefriheten och infor-om av
mationsfriheten klart ingripandegör endast får ske så åtgär-att sättett att

stården i rimlig proportion till den gärning skall hindras. Att stoppasom en
TV-sändning mycket drastisk åtgärd.är åtgärdDet iär övrigt ien en som man
huvudsak har avstått från begagna sig det gäller den lagstiftningnäratt av

reglerar TV-sändninsom
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såvitt TV-sändningarfinns gälleri fråga egensändningar i kabelEndast om
får meddelatalan justitiekanslemregel domstolmedger att avsom enen

vissa bestäm-år dessa bryterförbud sändning under högst motettmot om
sändningarmöjliggör ingripandei kabellagen. regelmelser Denna mot som

16bryter kabellagensmot
detansvarig utgivarelokal sändning medEftersom det handlar ärenom en

begåttprogramföretagsådana ingripandet deti fall möjligt rikta motatt som
innehållet Med hän-också i sändningarna.kan ändraöverträdelsen och som

och oförändratsker samtidigttill vidarespridning satellitprogram äratt avsyn
innehåll elleri sändningensingripadet inte möjligt för kabeloperatören att

påverka programutbudet.
satellitsändningarvidaresändning vissaregel förbudMot ta-mot avomen

i kabelnät visstillämpasockså rimligen endast skulle kunnalar denatt av
sådanagäller enbart ikabelsändningarstorlek. nuvarande lagenDen om

direktrnottagninggäller inte fornår fler hundra bostäder. Denkabelnät änsom
med parabolantenn.

skall behandlas iFrågan kabellagstiftningens utformning ett senareom
Även bestämmelsernabli aktuellt med justeringardet kanbetänkande. avom

kommerpå omfattas lagen,storleken det kabelnätdet gällernär t.ex. som av
heller den in-små och givetvis intemycket kabelnätden knappast omfattaatt

meddividuella mottagningen antenn.egen
satellit-vidaresändningregel hindramening skulleEnligt min att avomen

artikel22 konventionens 7direktivets artikel ellersändningar bryter motsom
drastiskinformationsftihetemayttrande- ochdärför med hänsyn tillvara en

skillnader mellanskulle medföra orimligaåtgärd, praktiska verkantill sinsom
satellitprogram.gäller mottagningolika boendeforrner detnär av

sådantnågra slagfinns sändningari dag inteDet bör tilläggas det attatt av
vidaresänd-från sida skulle kräva förbudsvenskdet kan motantas att man

direktivets arti-innehållet de grunder ining eller förändring som angesav
22 konventionens artikelkel eller

sändningar brytergäller möjlighetenMin slutsats detnär att stoppa som
vidavstängningartikel 7artikel 22 och konventionensdirektivets är attmot

därförnågon tillfredsställande lösning. Jagregler intebrott dessa ärmot anser
direktivet och konven-möjligheterSverige inte skall bruk degöraatt somav

Jagvidarespridning utländskatillfälligt hindrationen att program. an-avger
finnsavsnitt, dettidigare redovisat i dettainte heller i övrigt, jag attser som
fråninföra möjlighettillräckligt starka skäl för stängaattatt av programen

konventionen.direktivet ochpå grunder medges iland deannat som
alltså kabellagstiftningen inte behöverMin slutsats i avseendendessa är att

ändras denna punkt.
detta DetkanJag medveten invändningarär motatt resonemang.resasom

vidaresändning igår möjligheten kunnanaturligtvis hävda att stoppaatt att
knappast finnssatellitsändningar, det i dagkabelnät bör införas för även om
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några sändningar den skulle föremålbli för ingripande ochart ävenav som
sådant ingripande bara skulle lösa eventuellt framtidaett problemom ett par-

tiellt
Jag redovisar därför också nedan hur lagstiftning möjligheten som ger en

vidaresändningstänga satellitsändningar bryteratt konventio-av motav som
artikel 7 och direktivets artikel 22 skulle kunna utformas.nens

Om det skulle bli aktuellt införa regler det möjligtgör vi-att att stoppasom
daresändning bör dessa pågrunda sig direktivets regelverk. Kon-av program
ventionens långtgående bestämmelser detta område strider direk-mer mot
tivet. Om sådana avstängningsregler skulle införas skulle de endast kunna till-
lämpas i förhållande till de länder utanför EES-avtalet, skrivit på kon-som
ventionen.

De regler det skulle önskvärt skulle kunna bli aktuella försom om anses en
lagstiftning medger vidaresändning hindras enligt direktivetär be-attsom en
stämmelserna i artikel 22. Dessa har sin motsvarighet i konventionens arti-
kel De gäller skydd för barn och förbud omfattande våldsskildringar,mot
pornografi och kan framkalla hat grund kön, religionprogram som av ras,
och nationalitet.

Dessa bestämmelser liknar till sitt innehåll kabellagens 16 §
.

Den innebär domstol talan justitiekanslem får meddela denatt av som
bedriver sändningsverksamhet förbud egensändning det i sådanmot om
sändning

vid upprepade tillfällen har visats rörliga bilder med skildringar sexuelltav
våld tvångeller eller med närgångna eller utdragna skildringar grovtav
våld människor eller djur, sändningarna inte har varit försvarligamot samt
med hänsyn till syftet och sammanhanget omständigheterna i övrigt,samt

vid upprepade tillfällen förekommit sändningar pomograñskaannars av
bilder eller utbudet varit ensidigt inriktat våldsskildringar, ellerom

3. vid upprepade tillfällen har varigenom någonsänts har uttrycktprogram
hot eller missaktning för folkgrupp sådanellermot en annan grupp av

med anspelning hudfärg, nationellt eller etnisktpersoner ras, ursprung
eller trosbekännelse.

Sändningsförbud får enligt kabellagen meddelas endast det med hän-om
till gämingamas och sändningamas karaktär och inriktning godtag-art ärsyn
frånban yttrande- och inforrnationsfrihetssynpunkt.

Yttrandefrihetsgrundlagen hindrar inte den sig skyldig tillgöratt som
missbruk yttrandefriheten i vissa fall tillfälligt kan mista fortsättarättenav att
sin sändningsverksamhet Det gäller frågai trådsändningar.även om

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen kan ingripanden ske 3 kap l § andra
stycket fortsatt sändning med anledning utbud inriktasmot ettav som
våldsframställningar, pomograñska bilder eller hets folkgrupp enligt fö-mot
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konstitutionelltbestämmelse lämnarDennafår meddelas i lag.reskrifter som
kabellagen.16 §innebördsådanför föreskrifterutrymme somav

sänd-meddelasendastsändningsförbudfårEG-direktivetEnligt ett om
skett22 och detartikelallvarligt bryterochuppenbart,ningar mot omgrovt

förställettolvmånadersperioden. Iföregåendetvå gånger denunderminst
iproblemethand försöka lösaförstaiberördaavstängning skall de parterna

fårmisslyckasOm detkommissionen.varandra ochöverläggningar med en
utfärdats.varninggått efter det15 dagartillgripa avstängning när att enstat

möjligpeka§ för16i kabellagensredovisat reglerna ut-harJag att en
möj-förnödvändigtsådant bedömsregelverk attformning ettett varaomav

avstängning vissatillfälligliggöra program.av
innebärordningen,nuvarandedock denjag attdelFör att somanseregen

huvudsyftetfår hindras,intesatellitprogramvidarespridning motsvararav
intemeningalltså enligt minfinnsdirektivet. Detkonventionen ochmed

frågorgällerdetavseendelagstiftning i detta närnågot ytterligarebehov av
inomfrån ländersatellitsändningarmottagarlandSverigerör avsomsom

konventioneneuropeiska gräns-dentillträttEES-området eller länder omsom
överskridande television.

uppföljningsmaskineri ärdetöverenskommelser ochdessaGenom som
sändningarsäkerställaförförutsättningargodadem, finnsknutet till attatt

ländernaregelverkfölja deländer skallfrån dessanår Sverige somsom
kommit överens om.

ländertill andrasändningarförSveriges9.4 ansvar

Åtaganden konventionendirektivet ochenligt9.4.1

lagstiftninginföra göråtagit sigSverigeGenom EES-avtalet har att somen
SverigesgällerdetEG-direktivets kraveffektivt uppfylla närmöjligtdet att

denratificeraskall kunnaSverigesändande land. För att euro-ansvar som
ocksåmåste konven-televisiongränsöverskridandepeiska konventionen om

tionens krav tillgodoses.
dess ju-faller inomför sändningaralltså till detskallVarje attstat somse

konventionensdirektivets ochmöjliggöraförfinnsrisdiktion attattett system
upprätthålls.regler

väsentligaidirektivets reglerochkonventionensSom jag tidigare nämnt är
svårigheternågradärför intebereder störrelikalydande. Det att ut-avseenden

avseende.ibåda dokumenten,tillhänsynforma lag ettutomtaren som
iregelverkbåda dokumentensinarbetakompliceratdetDet gör attsom

Direktivet och konven-sändningsansvar.förlagstiftning reglernasvensk är
förlandvilketfastställaförprinciperolikationen tillämpar att ansvararsom

Sverige tillträder konven-i kraft ochträderEES-avtaletsändning. Om omen
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tionen kan sändning komma lyda under två olikasamma juris-att staters
diktion.

Enligt direktivets artikel 2.1. det i första handär den har jurisdik-stat som
tion över programföretaget för sändningarna följer direkti-attsom ansvarar

regler. I andra hand, ingenvets EES-stat har jurisdiktion överom program-
företaget, det denär tillhandahåller sändningsfrekvensstat eller satellit-som
kapacitet eller där upplånken belägen,är som ansvarar.

Konventionens artikel 52 reglerar vilket land skall försom attansvara
sändningar konventionsenliga.är Enligt punkten 52 gäller i frågaa. om
markbundna sändningar, dvs. sändningar härrör från sändaresom en som
befinner sig jordytan, den varifrån utsändningen utgår,att eller frågastat, i

kabelsändningar där den s.k. huvudcentralen finns,om skall betraktas som
sändande stat.

I punkten 52.b. uppställs regler för fastställa vilkentre skallatt stat som
sändande det gällernär satellitsändningar,anses nämligenvara

i första hand den i vilken upplänken sker,stat-
i andra hand den upplåter frekvens ellerstat ställer satellitkapacitetsom en-
till förfogande till icke konventionsbunden ochstat
därefter den i vilken programföretaget harstat sitt säte.-

Konventionens artikel 27 EG-länder sinsemellan skall tillämpaattanger
EG-regler detta område sådana finns. I och med EG-direktivetom att, an-

vilket skedde halvår eftertogs, det konventionenett öppnades föratt under-
tecknande, gäller det mellan EG-ländema. Genom EES-avtalet utsträcktes
EG-direktivets giltighet till EI-TA-ländema.

Konventionens tillämpningsområde har därmed begränsats till regleraatt
dels förhållandet sinsemellan för länder utanför EES-avtalet ratiñceratsom
konventionen och dels mellan dessa och de EES-länder samtidigt ärsom
konventionsländer.

Konventionen de konventionsanslutna möjlighet träffa avtalger staterna att
skall ansvarig för sändningar.om vem Medsom hjälpstatanses vara av

denna bestämmelse kan svårigheter till följd de olika ansvarsreglema i vissav
utsträckning bemästras.

För Sverige skall kunna uppfyllaatt sina åtaganden sändande landsom
såväl EES-statemagentemot övriga konventionsländer måste lagstift-som

ningen utformad sådant regler försätt programinnehåll kanvara att göras
gällande frågai såväl utgår från satellitprogramföretag häriom program som
landet sänds till satelliten från utlandet, i frågamen frånupp som om program
satellitprogramföretag i utlandet sänds från Sverige. Detta innebär isom upp
vissa fall två lagstiftning kan kommaatt staters tillämpas på sänd-att samma
ning.

Om exempelvis satellitprogramföretag i Danmark låterett sända ettupp
från Sverige det enligt EES-avtaletär Danmarkprogram ansvarigär stat.som
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stridersändningamainnehållet iingripamåste därför kunna motDanmark om
EES-kret-tillhörintekonventionsstaterförhållande tillEG-direktivet. I som

Även måste därförSverigeansvarigSverigeemellertiddet är stat.är somsen
tillåterkonventionenEftersomingripa.möjligtdet attha regler gör attsom

finnsansvarsfördelningenändrarbilaterala avtalkonventionsstatema genom
för inne-två ländersituation därundvikafalldet i detta väg ansvararatt enen

lagstiftning setillförslagalternativasändning. Mitthållet i och sammaen
sådanaförändraskunnaansvarsfördelningen skallbilaga 4 innebär genomatt

avtal.
till konven-från EES-statflyttasavtal innebärEtt ansvaret enatt ensom
förhållande tillinågon verkanfår emellertid inteutanför EES-kretsentionsstat

dePolen,satellitprogramföretag i ärEES-statema. Antag ett en avatt som
tilllåta sändaskullekonventionen,ratificerathar programmenuppstater som

skulle kommaSverige och Polenfrån Sverige, ochsatellit sändare i atten
förhål-Sverige iskulledetta fallIskall bäraPolenöverens ansvaret.attom

folkrättsliganågraEES-området inte hautanförkonventionsstaterlande till
Enligtregler.överenskomnauppfylldesändningarnatillförpliktelser attatt se

hosligga kvarfortfarandeemellertidTV-direktiv skulleEGs ansvaret
habehövai fortsättningendärförskullemyndigheter ävenSverige. Svenska

regler.direktivetsöverträdelseringripa vidbefogenhet att av
ofrånkomligtdärfördetkonventionenratificeraSverige skall är attOm

också omfat-för sändningargällai vissa fall kommersvenska regler att som
lagstiftning.andra staterstas av

LagstiftningenSverige.unikt för är ännunaturligtvis inteproblemDetta är
redan harländerberörda Depå område i alladettainte utformad stater. som

område olika lösningar.har valtregler dettalagförslag eller införtutarbetat
landtillsatellitsändningarförställsolika reglerDe annat ges van-som upp

för sända.villkortillstånd medligvis i form attav
reglerdirektivets164 valtdecember 1991 Llagförslag iiDanmark har ett

påtar sigDanmarksändning.förvilket landför avgöraatt enansvararsom
underlydersatellitprogramföretagfrånsändningarfördärmed somansvar

nå-iinte finnssatellitprogramföretagethand,jurisdiktion. andradansk I om
hjälpsker meddeför sändningarnaDanmarkEG-land, avgot omansvarar

från Danmark. I lag-till satellitlänkaseller dedansk satellitkapacitet uppom
kommunikationsmi-bestämmelsestycketi tredjeförslagets 34 § finns atten

fastställaförpliktelser kaninternationellaDanmarkstillmed hänsynnistem
harprogrambolagförprogramverksamhetenytterligare regler som an-om

från satellit-tillåtelsemedfår bara skeSändningarknytning till Danmark. en
fråganställningstagande iinnebär ingetlösningkabelnämnd. Dennaoch om

I detska lösas.utanför EES-kretsenförhållandet konventionsstaterhur till
få möjlighetföreslås liggerkommunikationsministembemyndigande ensom

ansvarsregler.konventionensomfattasfatta beslut sändningaratt avsomom
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I Norge föreläggs, enligt vad utredningen erfarit, stortinget vårenunder
1992 melding kringkastning. Enligt den införs koncessionsförfa-en om ett
rande med tidsbegränsade tillstånd för alla sändningar i Norge och för an-
vändning norsk frekvens eller satellitkapacitet. Vidare föreslåsav kongenatt
kan i forskrift fastsette vilkår for konsesjon utfyllende be-naermere og
stemmelser for å oppfylle Norges intemationale förpliktelser.

Storbritannien har valt följa konventionens regler för fastställaatt att an-
för sändning och utgår alltså i förstasvaret hand från sändningenen harvar

sitt dvs. normalt upplänken till satellit sker. Englandursprung. alltsåvar tar
sig för alla sändningar utgår från landet,ansvaret även satellitpro-som om

gramföretaget ligger i land. Denna lösning harett kritiseratsannat EG-av
kommissionen det oacceptabeltäratt därmed kansom anser att ett program
lyda under olika länders lagstiftning samtidigt. Enligt kommissionen anger
begreppet broadcaster under its jurisdiction programbolaget har sittvar

Englandsäte. hävdar i stället de sin lagstiftning placeratatt alla satel-genom
litprogramföretag med upplänk i England under sin jurisdiktion och denatt
engelska lagstiftningen därmed följer såväl EG-direktivet konventionen.som
Det medför dock satellitprogramföretag utanföratt Englandett med upplänk i
England samtidigt kan lyda bådeunder sitt hemlands lagar och den engelska
lagstiftningen.

I mitt förslag till satellitlag har jag för definiera ansvarigt land utgått frånatt
direktivets bestämmelser. bilagaI 4 har jag redovisat hur lagen skall utformas

konventionensäven regler skall gälla.om
Jag utförligaregör genomgång dessa förhållanden i specialmotive-en av

ringen till mitt lagförslag.
Jag vill i detta sammanhang peka möjligheten avtala föratt ansvaretom

sändning. Konventionen de konventionsanslutnaen möjlighetger staterna
sinsemellan sluta avtal i frågoratt regleras konventionen. Det öpp-som av
åtminstone teoretiskt möjligheten länderna avtalar ansvarsfrågornar att om

för de sändningar berör dem. Om denna möjlighet utnyttjas alla be-som av
rörda länder så direktivets och konventionens regler harmoniserasatt på
denna punkt skulle det kunna minska de olägenheter det innebär medsom
de olika lösningarna i konventionen och direktivet.

En situation dock inte kan regleras så avtal för-som att ansvaret genom
läggs till programbolagets hemland, satellitprogramföretagär när utanförett
EES och konventionsanslutna sänder från svensk satellittransponderstater en
eller med upplänk från Sverige. sådanaI fall finns ingen blandstatannan
EES- eller konventionsstatema kan bli ansvarig. Det för dennaär situa-som
tion reglerna denäven för transponderatt ellersom upplänkom som svarar
skall för sändningen har tillkommit ita direktivet. Det med andraansvar är
0rd rimligt i just dessa fall Sverige for sändningen.att ansvarar

När det gäller ansvarsfrågan vill jag betona den ändamålsenligaatt mest
lösningen den fastställsär i direktivet, dvs programbolagets hemland isom att
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då programbolaget har sinförsta hand för sändning. Endasttar ansvaret en
bör det sändande landethemvist utanför kretsen fördragsslutande staterav

ansvarigt för sändningarna.vara
EG-medlemsskap avlö-Oavsett förhandlingarna EES-avtalet ochhur om

uppnå lösning i detta avseende.bör Sverige efter direktivetssträva attper,
Skulle EES-avtalet ochSkulle EES-avtalet kraft huvudregeln.träda i blir detta

anledningEG-medlemsskap försenas inte fullföljas finns deteller över-attett
avtala med övrigainom konventionenslösningväga attram, genomsamma

ocksågivetvis möjlighetenländer sådan ordning. finnsDessutom attom en
så dess regler ändraspåverka utformningen konventionenlängre sikt attav

i detta avseende.
programinnehållet sändningar till satellit.för iSverige saknar i dag regler

åtaganden vi gjort ellerSverige skall kunna uppfylla deFör göraattatt avser
svensk lagstift-regelverk överföras tillmåste direktivets och konventionens

innehållet sådana dettai sändningar. Ining i form lag reglerarav en som
mark-behandlas, liksommåste också frågor berikti gandesammanhang om

följandedet gäller TV-reklam. Inadsföringslagstifmingens räckvidd när av-
dengår i avseenden bakgrundjag igenom mina förslag dessasnitt mot nyaav

yttrandefrihetslagstiftningen.

europeiska regelverkende9.4.2 Yttrandefrihetsgrundlagen och

vill jag först kortfattatgår på utformningen satellitlagenInnan jag ta uppav
för förslag. Ensärskild betydelse minade yttrandefrihetsaspekter ärsom av

frågor finns i kapitelredovisning dessautförlig av
1992 ochi kraft den l januariyttrandefrihetsgrundlagen träddeDen nya

ljudradio och television. Dessyttrandefriheten i bl.a.gäller till skydd för än-
medier konstitutionelltdamål sig ibereda frihetenär ettatt yttraatt nyare
finns för det tryckta ordet.likvärdigt med det sedan längeskydd är somsom

tryckfrihetsför-grundsatsergrundlagen byggerDen somsammanya
sända radioprogramoch harordningen. Det innebär bl.a rätt attatt envar.

anläggandetråd. skydd förVidare innebär den grundlagen ett avgenom nya
fråga trådsänd-trådnät för ljudradio- och televisionsverksamhet Im.m. om

principen etable-ningarna genomförs sålunda tryckfrihetsrättsligaden om
begränsad gällerPå tillgången radiofrekvenserringsfrihet. grund ärattav

till allmänheteninte princip sändningar radioprogramdenna för annatav
tråd.sätt än genom

princi-tryckfrihetsrättsligainnebär i övrigtDen grundlagen att sammanya
bl.a. radiolagen och denhittills har gällt för rundradion nugenomper, som

massmedieområdet.omfattar hela Detupphävda radioansvaiighetslagen, nu
censurförbud, och käll-gäller de grundläggande principerna ensarnansvarom
kriminalisering och andra inskränk-skydd, begränsning möjligheterna tillav

rättegångsordning tillgång till jury.ningar särskild medsamt en
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Även satellitförmedlade sändningar radioprogram utgår frånav som
Sverige faller under grundlagens skydd 1 kap. 6 § andra stycket. Detta gäl-
ler de avsedda för denär svenska allmänhetenoavsett eller skallom tas emot

håll. Som framgår kapitel 4 i yttrandefrihetsgrundlagenannat medav avses
radioprogram såväl televisions- ljudradioprogram.termen Termensom an-

vänds här i grundlagstexten.sättsamma som
Yttrandefrihetsgrundlagen i vissa delar tillämpligär frågaiäven om

samtidig och oförändrad vidaresändning häri landet radioprogramav som-
kommer från utlandet och

radioprogram förmedlas hit satellitsändning utgårintesom genom men-
från Sverige.

Grundlagens skydd innebär frågai vidaresändningar bl.a. attom censur-
förbud och förbud hinder spridning gäller, ingri-mot mot attav programmen
panden fårinte ske då grundlagen tillåter detän lagstiftningannat ochsamt att
rättslig prövning skall ske i vissa former. Vid tillämpningen det skyddav som

förgäller dessa radioprogram skall l kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen iakt-
dvs. den grundlagens motsvarighet till tryckfrihetsförordningenstas, s.k.nya

instruktion.
Har riksdagen godkänt internationell överenskommelse radiopro-en om

får föreskrifter i svensk lag reklam inte i strid med överenskommel-gram om
hindra vidaresändning radioprogram.sen av

kan påpekasDet vidare meddelarskyddet och till anonymiteträttenatt en-
ligt 10 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen gäller frågaiäven radio-om

frånsänds sändare utanför Sverige.program som
3I kap. § första5 meningen yttrandefrihetsgrundlagen fastslås rättenatt att

sända radioprogram skall kunna domstol ellerprövas nämndav av en vars
sammansättning bestämd i lag ochär ordförande skall eller ha vantvars vara
ordinarie domare. Gäller frågasaken ingripande grund missbrukom av av
yttrandefriheten, skall frågan enligt andra meningen paragraf prövassamma

domstol under medverkan jury enligt de bestämmelsernärmareav av som
meddelas i lag. Bestämmelsen frågoremellertid interör överträdelserom av
föreskrifter eller villkor frågai kommersiell reklam ellerom annan annonse-
ring eller sändning, helt eller delvis bekostas den be-änsom av annan som
driver verksamheten.program

Vad med ingripande förbud fortsattär vidaresändningt.ex.som avses mot
radioprogram från trådsändningar.satellit i Bestämmelsen innebär allaav att

sådana ingripanden skall domstolprövas i yttrandefrihetsrättsligaav process-
fonner de grundas missbruk yttrandefriheten.om av

Denna regel gäller inte bara denämnts radioprogram faller undersom som
yttrandefrihetsgrundlagens fullständiga dem har tillför-ävensystem utan som
säkrats begränsat skydd. Det innebär varje ingripandeett imera att görssom
Sverige något radioprogram grund missbrukmot yttrandefriheten,av av
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iskall beslutas domstoldistributionsort,distributionsforrn och ytt-oavsett av
randefrihetsrättsliga prooessformer.

efterhandsgranslmingföreskrivsmedger grundlagen det i lagVidare att om
stårtråd i överens-radioprogram sätt änsänts annatatt genomav som
sändningarna.gällt föreller andra villkormed de föreskrifterstämmelse som

sammansättning bestämdsådan får nämndgranskning ärEn göras av en vars
ordinarie Nämndenvarit domare.ordförande skall eller hai lag och varavars

föreskrif-följaden sändandefår sin mening och föreläggaendast uttala att
får medföreläggande förenasfår föreskrivasvillkoren. lageller I ettattterna
enligt vaddomstolFrågor vite alltidvite. utdömande prövas somavavom

föreskrivs i 3 kap. 5
jagtill lagstiftningför de förslagbetydelsebestämmelserDessa är somav

möjlighet i förväglagstiftarensbåde det gällerfram,lägger när att upp-nu
till-programinnehåll vilka sanktionerochpå sändnings ärställa krav somen

låtna.
programinnehåll med-föreskrifterframgår redovisningen kanSom omav

före-innehållet sänds kani vadi lag. Villkor gäller ävendelas somsom
upplänkssändningargäller föri lag.i avtal de har stöd Dettakomma ävenom

till satellit
.

på kommersielltillämpligi principYttrandefrihetsgrundlagen ävenär re-
framgår kapitel 4 läm-Somradioprogram.annonsering iklam och avannan

frågalagstiftning iföri skilda hänseendendock grundlagen öppet re-omnar
klam.

Innehållet satellitlageni9.5

reglerkonventionen och dedirektivet ochgenomgångkapitel 8 finnsI aven
Europarådetoch inomEES-förhandlingarnakommit iöverens omsom man

det gäller TV-sändningar.när
för ochSverigesändningari avsnitt 9.4. redovisat vilkaharJag ansvarar

följd-yttrandefrihetsgrundlagen och dessvilka regeringsformenkrav samt
TV-sändningar.regleringenlagstiftning ställer av

bestämmelser jaggenomgång deavsnitt jagföreliggandeI gör somen av
Sverigesinnehållet ligger inomföreslår i sändningarskall gälla för an-som

till detta kapitel kansvarsområde. i inledningenSom jag redan nämnt ansva-
jurisdik-inom sinregler för sändningarbesluta striktarerigt land välja att om

medger.direktivetkonventionen ochtion de minirnireglerän som
fråga inhemskagäller itagit de föreskrifterEftersom jag har omsom nu

reklam iregleringenutgångspunkt för mina förslagsändningar till avom
reklamreglemaföreslagnaupplänkssändningar blir resultatet de äratt mer re-

minirnireglema. Detangivnai konventionen och direktivetstriktiva deän
både inplacering.reklamens omfattning ochgäller
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I övrigt föreslår jag beträffande reklamens utformning och innehåll i
satellitsändningama marknadsföringslagen 1975 1418 skallatt utsträckas
till omfatta vissaäven sändningar till land.att Samma sak gäller förannat
lagarna marknadsföring alkoholdrycker 1978763 och tobaksvarorom av
1978764.

9.5.1 på tillståndInget krav

Av genomgången yttrandefrihetslagstiftningen förändringarnaoch påav
kabelområdet framgår den tidigare regleringen kabelsändningaratt av som var
knuten till tillståndsgivningen lagregler-ing. I mitt uppdrag in-ersattsnu av en
går detpröva nödvändigtär med till tillståndatt knuten reglering forom en att
Sverige skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med EG-direktivet och
Europarådskonventionen det gäller sändningarnär till satellit

Som framgått min redovisning tillåter yttrandefrihetsgrundlagen detav att
ställs krav tillstånd för denna sändningar. Jag dock inteupp typ av anser

det finns anledning införa ordning där deatt regler skallatt gällaen ut-som
formas villkor för tillstånd sända. Skälet för detta tillgångenatt ärsom att
sändningskapacitet så godär det inte förefaller finnas något behov in-att att
föra urvalsförfarande, där sändningstillstånd delasett grundval fast-ut av
ställda kriterier. Ett tillstånd skulle därmed främst tjäna syftet fastställaatt
villkor för sändningarna. Detta kan enligt min mening i stället ske genom
lagstiftning. Därmed undviks också verksamhet i alla avseendenatt en som
följer reglerna för sändningsverksamhet blir olaglig enbart grund denattav
saknar tillstånd.

Jag föreslår alltså de regler skall gälla för sändningar tillatt satellitsom
skall formen lagregler blir tillämpliga alla bedriver vissges av som som en
i lagen angiven verksamhet. Den anmälningsplikt jag föreslår i nästasom av-
snitt förutsättningär för efterlevnaden dessa lagregler skall kunnaatten av
bevakas.

För tydlighetens skull vill jag understryka min slutsats intedet be-att att
hövs några till tillstånd knutna regler för satellitsändningamaett naturligtvis
inte gäller det tekniska sändningstillstånd krävs enligt radiolagens 2som
Sådana tillstånd meddelas i dag televerkets frekvensförvaltning. Jag harav
redovisat dessa frågor utförligare i kapitel

9.5.2 Registrering informationoch

Direktivet och konventionen bygger det sändande landet föratt tar ansvar
sändningar faller inom landets jurisdiktionatt inte bryter de reglersom mot

kommit överensman om.
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tillskyldighet medlemsstaternafastslår artikel 2.1. föriDirektivet att seen
Direktivetför, följer reglerna.desatellitprogramföretagatt ansvararsom

frågorna, haradministrativalösa deöverlåter ländernade enskilda att men
tillgänglig.information skallvilkenspecificerade krav görassom

skallskyldigheterprogrambolagensartikel 6Konventionens säger att vara
verksamhe-reglerarkontraktauktorisation eller dettydligt angivna i den som

varjeockså särskiltpå lagfästa. konventioneneller Isätt attten, annat anges
in-lämnaskall kunnaansvariga myndighetereller fleraland utpekar somen

nationella lag-denupplysaprogrambolagen i landet ochformation omom
stiftningen.

information,alltså kravdirektivet ställerSåväl konventionen storasom
uppgif-gällerkaraktär. Detsändningarnasbåde programbolagen och omom

före-harfinansiering ochoch rättprogrambolagets ägare attter vem somom
programbolag leverolikaredovisa hurkunnaträda programbolaget. För att
sändningsinnehålletiandel europeiskavisstill bestämmelser programomupp
också uppgifterfrån fristående producenter, krävsviss andeloch omprogram

programstatistik.
i lagensatellit bestämmelsesändning tillfinns förFör närvarande en

yttrandefri-tryckfrihetsförordningens ochföreskrifter19911559 med
föra registerprogrambolagetområden ålägger överhetsgrundlagens attsom

Sådana uppgifter skall in-föransvarig utgivareär ett varaprogram.vem som
för allmänheten. Däremottillgängligasänds ochförda innan programmet vara

propositionenregistreringsplikt. Ifinns någon särskild regelinte om
123emellertid s.uttalasyttrandefrihetsgrundlag19909164 att enm.m.om

föreskrivas med stödsatellitsändningar kanregistreringsskyldighet för av
förerforderligoch tordeyttrandefrihetsgrundlagen3 kap. 2 § i attvara

tillanslutningföljer medåta förpliktelsersig deSverige skall kunna som en
Samma saktelevision.gränsöverskridandekonventionenden europeiska om

också förhållande till EG-direktivet.imåste då mening gällaenligt min
satellit-innebärbestämmelseföreslår därför i satellitlagenJag attsomen

definition skallsatellitlagensenligtbedriver sändningarprogramföretag som
år-ocksåpåbörjas. skallregistrering den Deför innananmäla sin verksamhet

myndig-till vilkenbeslutarprogramstatistik. Regeringenligen redovisa viss
central bety-anmälningspliktsådan rapportering skall ske. Denna ärhet av

kunna övervakas.reglerna skallde i lag angivnadelse för efterlevnadenatt av
Ävenställer.konventionendirektivet ochockså de kravDen mot somsvarar

registreringspliktigaföreslås blisatellitentreprenörer
uppgiftelleransvariga programföretagetInformation det program-omom

varjesluteti början ochskall lämnas i sändningtjänstens beteckning pro-av
gång timme,sådan information lämnasövrigt skallgramblock. I per omen

störande.upplevaskaraktär det kaninte gör attprogrammets som
liggerupplysningarfår demyndigheten vidare krävaansvarigaDen som

Om satellit-bestämmelser.och konventionensinom för direktivets ettramen
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programföretag inte lämnar dessa uppgifter kan myndigheten vid vite före-
lägga företaget fullgöra sina skyldigheter.att

På liknande får den ansvarigasätt myndigheten förelägga satellitentrepre-
lämna upplysningarnörer uppdragsgivarensatt och adress,om namn namnet

den eller de programtjänster uppdragsgivaren sänder, hur sändningensom
till satellit sker och andra bidrar till utföra denna tjänst.attom

Ett satellitprogramforetag har skyldighet spela in enligt lagenatt program
med föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetslagstiftning-

områden. I det fall satellitprogramforetaget finns i utlandet föreslår jagens att
motsvarande skyldighet i stället skall åligga satellitentreprenören.en

Inspelningen skall bevaras minst månader från sändningen. Om densex an-
svariga myndigheten kräver det skall den inspelningsskyldigär tillställasom
myndigheten sådan inspelning. Vägrar den ansvarige kan myndigheten fö-en
relägga vite.

För de nationella marksända TV-kanalema finns inte någon skyldighet att
lämna uppgifter programstatistik. För Sverige skall kunna redovisaattom
uppgifter andel europeiska och fristående produktioner krävsom program re-
dovisningar från dessaäven programbolag. Detta bör föreskrivas i radiola-
gen.

9.5.3 Allmänna programregler

Direktivets artikel 22 och konventionens artikel innehåller7 allmänna före-
skrifter karaktär. Där den mänskligasägs värdighetenom attprogrammens
och andras rättigheter skall respekteras, inte skallatt programmen vara oan-
ständiga eller innehålla pornografi, obefogat våldför eller fram-utrymmege
kalla rashat kan skadliga för barn ochsamt att ungdom inteprogram som vara
skall sändas på tider då barn och ungdomar kan förväntas titta. Konventionen
har också bestämmelser nyhetsrapporteringen skall saklig ochattom vara
främja fri opinionsbildning.en

Dessa bestämmelser det vårgäller nationellanär lagstiftningmotsvaras av
reglerna i 6 § första och tredje styckena radiolagen opartiskhet och saklig-om
het, vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet demokratiska vär-samt
deringar i programverksamheten. I radiolagen fårregler in iatt tas ettanges
avtal mellan regeringen och sändande företag respekt för den enskildesett om
privatliv och programverksamheten skall bedrivas med beaktandeattom av
televisionens och ljudradions särskilda genomslagskraft. Den sistnämnda
föreskriften tolkas bl.a. programföretagen skallatt medsom vara varsamma
skildringar kan verka upprörande eller skrämmande publiken ochsom ta
särskild hänsyn till minderårigas tittarvanor vid prograrnläggningen.

I satellitlagen förs motsvarande bestämmelser in allmän föreskriftsom en
för programverksamheten programverksamheten skall präglas detattom av
demokratiska statsskickets grundidéer principen alla människors likasamt om
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utformningenvärdighet. Vidden enskilda människans frihet ochvärde och av
det gällerinnehåll skall programföretagetprogramtjänsts när programmensen

särskildatelevisionenstiden för sändning hänsyn tillochämnen ta ge-
åsiktsbildningen och kulturensför frianomslagskraft betydelse dendesssamt

utveckling.
bestämmelsesändningarna radiolagensde nationellaFör är att pro-om

sakligt central bety-opartiskt ochgrarnföretags sändningsrätt skall utövas av
utförligare redovisat ibestämmelse jagdelse. Bakgrunden till denna är, som

markfrekvenser för rund-begränsade antaletgrund detkapitel detatt av
bästa idessa utnyttjasradiosändning angeläget sätthar attansetts vara

nationella TV-tredje marksändaden nyligen inrättadeallmänhetens tjänst. För
Sverigesförbestämmelserkanalen, gäller dessaTV sättsamma som

199091 149i propositionenmotiveradesRadios programbolag. Detta om
sändningsmöjligheterfrågaPV-frågor begränsningar iradio- och med att om

tals i TV-meningsriktningar kan komma tillangeläget olikadetgör att en ny
sammanhangi dag. Ii de kanaler sändskanal lika väl sammasomsom

vidmindre framträdandebegränsningarnakonstateras de tekniska äratt sa-
marksändningar.tellitsändningar vidän

ochsändningsmöjligheter tillfrån Antaletutgått dettaJag har resonemang.
råda.etableringsfrihetfrån satellit och i praktiken kan näraär stort ansesnog

denavseende tidningarnaliknar i dettaSituationen for satellitkanalema änmer
därför inte motiverat in-förefallermarksända nationella televisionen. Det att
och opartiskhet. Dessutomsatellitlagen saklighetföra bestämmelse i omen

ñlmkanaler,karaktärolika programtjänsternaskan det med tanke de -
gångermånga sigspecialiserade kanalerunderhållningskanaler olikaoch te-

sådan bestämmelse.främmande haatt en

9.5.4 Beriktigande

till berik-behandlar23 i direktivet och artikel 8 i konventionenArtikel rätten
Innebördenkapitelredovisat dessa bestämmelser i ärtigande. Jag har att

oberoendeeller juridiskavarje land skall till alla fysiskaatt avpersoner,se
åtgärd.liknandeberiktigande ellernationalitet eller vistelseort ska ha tillrätt

sådana kandennatidsmässiga villkoren skall utövasDe och andra rättattvara
underkastamöjligteffektivt. också det skallDirektivet kräver attatt vara

frågor rättslig prövning.tvister i dessa
och programföretagi mellan regeringen§ radiolagen det avtalI 7 sägs att

skyldighet sändafår beriktigandeföreskrivas skyldighet sända samt attatt re-
beriktigandenreglernafor radionämnden.dogörelse beslut De närmare omav

redovisasprogramföretagen. reglerfinns mellan och Dessai avtalen staten
utförligt i kapitelmer

föreslår skall detjagsändningar omfattas den lagFör de nuav somsom
skyl-möjlighet i avtal regleraförslag finnas motsvarandeenligt mitt inte att
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digheten sända beriktigande. Därför föreslår jag bestämmelseatt att en om
detta i stället in i satellitlagen. För inte inkräkta på dentas ansvarigeatt
utgivarens ensamrådighet det gällernär innehåll har jagprogrammens
utformat bestämmelsen så det står programföretaget fritt välja iatt vilkenatt
form det vill rättelse offentlighet. Av reglerna god publicistisk sedge en om
följer tillrättaläggande skall publiceras så detatt ett har den åsyftadeatt
effekten. I normalfallet torde det komma innebära publicering i detatt egna
mediet.

Möjligheten begära beriktigande inte begränsad tillär svenskaatt medbor-
eller vistas i Sverige.gare personer som

Reglerna i konventionen och direktivet utformade såär de omfattarävenatt
ärekränkning. Brottsbalkens regler för ärekränkningsbrott återges i kapitel 4.

Dessa regler torde i praktiken vanligtvis kunna tillämpas frågai sänd-om
ningar for vilka Sverige enligt direktivet eller konventionen ävenansvarar om
det någon gång kan uppkomma frågor räckvidden den svenska straff-om av
rättsliga regleringen. Frågor sådant slag torde i detta sammanhang lämp-av
ligen få överlämnas till avgörande i rättstillämpningen. Jag vill endast fästanu
uppmärksamheten det yttrandefrihetsrättsliga skydd följeratt lsom av
kap. 6 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen inte vidareutan samman-
faller områdetmed för Sveriges enligt direktivet och konventionen,ansvar

inte heller hindrar allmänna straffrättsliga regler tillämpas utanför detattmen
grundlagen skyddade området.av
Min slutsats den föreslagnaär regeln i satellitlagen och de regleratt som

finns i brottsbalken tillgodoser konventionens och direktivets krav tillrätt
beriktigande möjligheten få sin sak prövad vid misstänktsamt ärekränk-att
ning.

För juridiska finns inte möjligheter till prövning detnärpersoner samma
gäller ärekränkning. finnsDär i stället regler otillbörlig marknadsföringom
vid misskreditering från andra näringsidkares sida. Reglerna beriktigandeom
omfattar givetvis också juridiska personer.

9.5.5 Andel europeiska friståendeoch produktionerprogram

En viktig principfråga för såväl EGs Europarådets medlemsländer harsom
varit stimulera produktion och distribution europeiskaatt Dennaav program.
ambition har tagit sig uttryck i regler det skall finnas minst 50 %attom euro-
peiska i sändningarna.program

En har varitsträvan etablering fristående produk-attannan uppmuntra av
tionsbolag. direktivetI har denna utformats regel tioatt procentsom en av
sändningstiden eller tio programbudgeten skall förprocent avsättasav pro-

från fristående producenter.gram
Vid beräkningen andelen europeiska och andelen frånav program program

fristående producenter skall tiden för nyheter, tävlingar ochsport, annonser
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räknas bort. Denna bestämmelse bör inte tolkas alltför Densnävt. täv-typ av
lingar enklare lyckohjul och liknande. Merärsom avses arrangemang som

frågesportergenomarbetade produktioner underhållningsprogramochsom
visstmed tävlingsinslag skall givetvis räknas in i underlaget för beräkning av

påpekasandelen europeiska För tydligheten skull bör det denattprogram.
nationella produktionen räknas in i andelen europeiska program.

såRegeln utformad medger vissa Andelen 50%den undantag.är att euro-
såpeisk produktion skall eftersträvas där praktiskt genomförbart. Förär pro-

gramtjänster uppnå skall europeisk produktion inteinte kan detta andelensom
1988 års nivåunderstiga i programtjänst.samma

TvåEGs medlemsländer har direktivet varit i kraft sedan oktober 1989.I
år efter ikraftträdandet skall länderna till kommissionen vilkarapportera om
åtgärder bestämmelser.vidtagits och hur de levt till olika Dennasom upp

någrarapportering har försenats länder har lämnat sina Denrapporter.men
europeiskaengelska relativt utförlig i det avsnitt andelenär rörrapporten som

program.
kategorier sändningarI behandlasrapporten tre av

nationella programbolag har avtal med staten,som-
Independent Tele-nationella programbolag tilldelas koncessionsom av—

vision Commission och

satellitsändningar avsedda för mottagning i land.annat-

tillgodoseddabrittiska regeringen direktivets krav redanDen ärattanser
vissför de nationella kanalerna regler eller koncessionsvillkorgenom om en

inte angiven, uttrycksandel inhemska Denna är närmare utan somprogram.
sändningstiden.rimlig eller lämplig andel an appropriate proportionen av

kanalernaprogramstatistik redovisas vid handen de inhemskaDen attsom ger
EG-direktivet 50 % europeiskoch väl uppfyller kraven i minstgott pro-

duktion. dock så uteslutande brittisk.Denna är gott som
satellitsändningar från nöjer konstatera deFör England sig med attattman

såofta specialkanaler. åläggas de, närDe skall dock hur ärär att rapportera
möjligt, lever till direktivets krav.upp

europeiskI Frankrike har valt modell för reglera andelenattman en annan
produktion. förslag till reglering till 60 % sändningstidenI denett angavs av

% fransk produktion.under bästa sändningstid. Därav skulle minst 50 vara
ansåg regelnDenna konstruktion underkändes EG-kommissionen attav som

skulle innebära sändningstiden blev förkunna endast 10 % överatt annanav
EG-kom-europeisk produktion fransk. Efter förhandlingar mellanän

andelen tillmissionen och Frankrikes regering fastställdes i stället den franska
40 % och den europeiska andelen till 60 %.

Sveriges del finns för prograrnbolagen inom Sveriges Radio-koncer-För
föroch den tredje marksända TV-kanalen bestämmelser i avtal att ettnen om

mångsidigt tillhandahållasutbud svenska språket skall och attav program
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svenska artister och verk svenska upphovsmän skall förekomma i bety-av
dande omfattning.

Den programstatistik redovisats Sveriges Television visar före-som attav
uppfyller direktivets krav i dessa avseenden. Den marksändataget TV-nya

kanalen har i sitt avtal krav dem påställs Sverigesmotsvararsom som
Television. Någon ytterligare reglering de marksända programföretagensom
programutbud behövs enligt min bedömning inte.

I satellitlagen föreslår jag bestämmelse direktivets ochmotsvararen som
konventionens krav andel europeiska och fristående produktio-program

Vidare finns tillägg till regeln europeiska det iettner. attom program pro-
avsedda i Sverige finnasär bör betydande andelatt tas emotgram som en

på språketsvenska och med svenska artister och verk svenskaprogram av
upphovsmän.

9.5.6 Regler for sponsring och reklam

Direktivets och konventionens reklamregler innehåller i huvudsak samma re-
striktioner den svenska lagstiftningen område.detta De medger docksom

total reklamvolym destörre svenska reglerna och fler möjligheteränen att
bryta med reklam. viktigEn skillnad spelfilmer fårinte brytasär attprogram
med reklam enligt de svenska reglerna, medan detta i begränsad omfattning är
tillåtet enligt direktivet och konventionen.

Den princip jag följt vid utformningen satellitlagen sådenär attsom av
långt möjligt skall följa svensk reglering radio- och TV-området. Genom

de svenska reklamreglerna tillämpas satellitsändningama uppnåsävenatt
enhetlighet i regelverket för de sändningar Sverige för.en som ansvarar

invändningEn detta kan satellitsändningarmot att annatvara av ursprung
kan komma mindre restriktiv reglering de sändningar lyderänatt en som
under svensk lagstiftning. Detta skulle kunna utländska sändningargynna

Åoch i månmotsvarande missgynna de svenskbaserade sändningama. andra
sidan skulle där de svenska satellitsändningama lyder underett system gene-

regler de svenskarösare marksändningama kunnaän medföra motsvarande
orättvisor mellan dessa kategorier.

Mina förslag grundar sig uppnå enhetlig reklamlagstift-strävan atten
ning för alla sändningar Sverige för.som ansvarar

Sponsring tillåten enligt såväl konventionenär direktivet, vissasom men
restriktioner gäller. Reglerna för sponsring i konventionen och direktivet är

förenligaväl med motsvarande bestämmelser i radiolagen.
Mina förslag i satellitlagen det gäller sponsringnär och reklam innebär i

korthet följande.
För bekostats fysisk eller juridisk inteprogram som av en person som

själv bedriver programverksamhet eller producerar audiovisuella verk, krävs
dennes lämpligt i början och i slutetatt sättnamn anges programmet.av
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Skälet till detta publiken fåär böra kunna finansieratatt vetaanses vem som
produktion.en
Personer eller företag har huvudsaklig verksamhet tillverkaattsom som

eller sälja tobak, alkohol eller läkemedel får inte sponsra program.
Program huvudsakligen innehåller nyheter eller nyhetskommentarersom

får inte sponsras.
Reklam vederlag och fårsänds betalning endastmot motprogram som

Ävensändas under annonstid. andra där kommersiellt intresseettprogram
vederlag eller på otillbörligt får endast sändasmot sättgynnas ettannars

under annonstid.
Av skall framgå i intresse sändningen sker. Ien annons vems annonser

sänds betalning eller fårvederlag det inte uppträdamot annatsom personer
spelar framträdande iroll televisionsprogram huvudsakligensom en som

handlar nyheter eller nyhetskommentarer.om
En med reklam sänds fårunder annonstid inte syfta tillannons attsom

fånga uppmärksamheten hos barn år.under 12 fårInte heller ellerpersoner
figurer spelar framträdande roll i huvudsakligen avsedda försom en program
barn årunder 12 uppträda i med reklam.annonser

Ett programföretag får inte diskriminera någon begär företagetattsom
skall sända en annons.

Huvudregeln för inplaceringen i TV-sändningar de skallär attav annonser
placeras mellan I anslutning till huvudsakligenprogrammen. program som

sigvänder till barn under år får12 de dock inte förekomma. När det i sport-
eller andra ingår längre för publiken fårprogram evenemang pauser annonser

in under dessasättas I består olika avslutade delarpauser. program som av
får in mellan delarna. sådanaI fallsättas skall det 20 minuterannonser
mellan annonserna.

Den totala andelen förannonstid programtjänst under dygn fåretten vara
högst tio sändningstiden. Denna andel beräknas särskilt för tidenprocent av
mellan klockan 18.00 och 24.00. Inom sändningstidtimmes mellan helaen

fårklockslag förekomma åttaunder högst minuter, eller iannonser rena un-
dantagsfall tio minuter. Om eller flera bolag endast för delett svarar en enav
programtjänsts sändningsutbud skall reglerna andel annonstid gälla förom
varje programföretags sändningstid för sig.

Annonstiden vid tillfälle får inte understiga minut, frånräknat sänd-ett en
ningstid för ljud- och bildsignatur.

När det gäller annonstidens omfattning alltså de regler jag föreslårär som
restriktiva minimireglema i konventionenän och direktivet. Skälet ärmer som

jag utgåttjag har från denämnt svenska reglerna detta område. Detatt
innebär alla programbolag lyder under svensk lagstiftning haratt som samma
regler for reklamsändningama.

Ett satellitprogramföretag riktar sändningar med reklam särskilt tillsom en
ansluten tillär den europeiska konventionenstat gränsöver-annan som om
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skridande television skall, inte Sverige och den andra avtalatstaten annat,om
anmodan från till sändningarna intevid mottagarlandet strideratt motse

mottagarlandets reklamregler.
ocksåvissa dessa regler finns föreskrifter sanktioner. fö-För Jagav om

reslår uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter lämnadenatt attsom av upp-
myndighetengifter sitt satellitprogramföretag till den ansvariga skallom

någon uppsåtligenkunna dömas till böter. Om eller oaktsamhet bryter motav
vad föreskrivs i 12 § skyldighet spela in sändningar döms han tillattsom om

år.fängelse iböter eller högst ett
programidentifiering,Om företag bryter reglerna sponsringmotett omom

utformning omfattning skall den ansvarigaeller reklamens och myndighe-om
kunna förelägga satellitprogramföretag följa bestämmelserna. Ettattten ett

sådant får vite.föreläggande förenas med
hemvist i Sverige och detOm satellitprogramföretaget inte har i stället är

fårsatellitentreprenören ansvarig för sändningen myndigheten i fallärsom av
förelägga följa reglerna.överträdelse vid vite honom att

fårenligt satellitlagen överklagas hosVissa myndighetens beslutav
kammarrätten.

Ändring lagstiftning9.5.7 befintligav

föreslårjag krävs viss anpassningreglerna i den satellitlagUtöver avsom
åtaganden.för Sverige skall fullgöra sinabefintlig lagstiftning att

skall åläggas tillhanda-nationella TV-programbolagen kunnaFör de attatt
hålla för Sverige skall kunna fullgöra sinden programstatistik krävs attsom

föreslårEuroparådet jag änd-rapporteringsplikt till EG-kommissionen och en
redovisainnebär satellitlagens skyldighet hurring i radiolagen storattattsom

europeisktprogramtjänsten utgjorts medandel ursprungsom av programav
tillstånd enligt 5 §också gälla sändningar bedrivs medskall somm.m.

radiolagen
.

också ifinns regler har sin motsvarighetdirektivet och konventionenI som
reglerna i direktivetsmarknadsföringslagstiftningen. Det gällerden svenska

bland handlarartikel 12 och 16 och konventionens artikel 7 och ll annatsom
till barn.mänsklig värdighet och särskild hänsyn Dessarespektera taattom

motsvarighet i Internationella handelskammarens reglerbestämmelser har sin
också förklarande tillför reklam, till vilka det hänvisas i den rapporten

också varit vägledande vid utformningenkonventionen. regler harDessa av
marknadsföringslagstiftningen.den svenska

19907 Lagstiftning för reklam i svensktidigare betänkande SOUIett
marknadsföringslagstift-relationen mellanTV har jag utförligt behandlat

ningen och reklam-TV-lagstiftningen.
marknadsföringslagstiftningenPå utformningen den svenskagrund avav

föreskriva särskilda regler för reklam i TV enbart ihar det varit tillräckligt att
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de avseenden inte täcks befintlig lagstiftning. Det gäller främstsom av reg-
lema omfattning och inplacering TV-reklarnen.om av

Den svenska marknadsforingslagstiftningen gäller för TV-reklam och tele-
shopping. Den alltså tillämplig ocksåär för reklam i satellitsändningar som
vänder sig till svenska konsumenter. Det gäller i de fall då reklamenäven
vänder sig till flera länder, vilka Sverige är ett.av

Däremot torde den svenska lagstiftningen inte gälla for reklamsändningar
uteslutande riktar sig till andra länder Sverige.änsom

Eftersom Sverige åtagit sig för sändningar inom vår jurisdik-att attsvara
tion följer reglerna i konventionen och direktivet bör marknadföringslagens
regler utsträckas till omfatta sändningar riktaräven sig till land iatt annatsom
de fall då Sverige ansvarigt land. Detta kan på tvåär Marknads-göras sätt.
föringslagens räckvidd kan utsträckas till gälla alla sändningaratt som om-
fattas den föreslagna satellitlagen. Alternativt kan motsvarande regler in-av
arbetas i satellitlagen. Jag har valt det första alternativet.

Utgångspunkten for mina förslag har varit i mångörligaste skapaatt ett re-
gelverk med och instämmer överens i nuvarande lagstiftning. Jagsom passar
har därför för den lösning innebär marknadsföñngslagstift-stannat attsom
ningen ändras så den gäller för satellitsändningar inte riktaräven sigatt som

tillhelt eller delvis svensk publik, omfattas den föreslagna la-en men som av
satellitsändningar.gen om

Även för lagarna marknadsföring alkoholdrycker och tobaksvarorom av
föreslås motsvarande ändring. I dessa finns idag förbud användaett mot att
TV-program för marknadsföring alkohol och tobak. Bestämmelsernaav
gäller idag för sändningar helt eller delvis inriktadeär svensksom en
publik. Dessa lagar föreslås kompletteras med bestämmelse för-atten om
budet marknadsföra alkohol och tobak med hjälp TV utsträcks tillattmot av

gälla alla sändningar Sverige för enligt Europarådskonven-att som ansvarar
tionen eller EG-direktivet

harJag i dessa frågor samrått med utredningen C 199110 för översyn av
marknadsföringslagen.

Med den föreslagna satellitlagen och ändringen i radiolagen och i mark-
nadsföringslagen lagarnaoch marknadsföring alkoholdrycker och to-om av
baksvaror uppfyller Sverige, enligt min bedömning, åtagandende eller utfäs-
telser gjorts i anslutning till EES-avtalet Europarådskonventionen.ochsom

åtagandenDe övriga gjorts enligt konventionen och EES-avtaletsom
handlar främst administrativa frågor, utpeka ansvarig myndig-attom som en
het för de svenska satellitsändningama. Utöver frågor gäller sändningar-som

innehåll skall sådan myndighet ståockså för kontakter EG-kom-mednas en
missionen och kontinuerlig rapportering framför allt programstatistiken av
och bedömning utvecklingen.en av

frågorDessa kräver enligt min bedömning någoninte lagstiftning.
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10 Specialmotivering

10.1 Förslaget till lag satellitsändningar televi-om av
sionsprogram till allmänheten.

Sverige saknar i dag regler för sändningar televisionsprogram till satelliter.av
Lagförslaget innehåller bestämmelser reglerar innehållet sådanai sänd-som
ningar. Allmänna överväganden har redovisats i kapitel bilagaI 4 till be-
tänkandet finns alternativt förslag till 3 och 4 §§. De alternativaett para-
graferna har givits beteckningama A-C §§. De allmänna överväganden som
ligger till grund för dessa frågor har redovisats i avsnitten 9.1 och 9.4.1 samt
i specialmotiveringen till §§. bådaDe förslagen skiljer sig således ia-c
fråga bestämmelserna lagens tillämpningsområde. 34I § finns be-om om en
stämmelse har vidare räckvidd lagens övriga paragrafer.än I 35 §som en
finns bestämmelse har tillämpningsområdesnävare lagensänett öv-en som
riga paragrafer.

Som framgått redogörelsen i avsnitt 9.5.1 har jag utformat striktareav
regler reklamsändningar de minimireglerän konventionen och EG-om som
direktivet har. Härigenom har dessa regler kunnat bringas i överensstämmelse
med de regler gäller för den nationella TV-reklamen.som

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns föreskrifter sändningar televisionsprogram tillom av
satelliter för mottagning allmänheten. Föreskriftemai 2-33 §§ gäller endastav

sändningen kan i något land bundet avtaletärtas emotom som av om euro-
peiskt ekonomiskt samarbete EES-avtalet eller den europeiska konventionen

gränsöverskridande television.om

I bestämmelsen lagen innehåller föreskrifter sändningarattanges om av
televisionsprogram till satellit. Om inte framgår lagen medannat av avses
sändning televisionsprogram till satellit sändningen i dess helhet, dvs. frånav
och med den sänds till satellit och fram till dessatt den kanattupp tasen emot

marken. Härigenom såledesomfattasmottagare den aktivitetävenav en
sker i satellits transponder, nedlänkssändningen se avsnitt 2.2.som Lex.en

Genom bestämmelsen begränsas också lagens tillämpningsområde till att avse
satellitsändningar televisionsprogram. fallerVidare utanför lagens tillämp-av
ningsområde markbundna sändningar televisionsprogram och egensänd-av
ningar televisionsprogram Frågani kabel.äger lagens till-av som rum om
lämplighet frågai markbundna TV-sändningar berörs i special-ävenom
motiveringen till 6
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sändningarna skalltillämpningsområdelagensVidare begränsas attgenom
sändningarnaHärmedallmänheten.avsedda för mottagning attavsesavvara

eller efterdirekt allmänhetenantingenavseddaskall att mottas sam-avvara
§rundradiosändning enligt ljfr.vidaresändningoförändradtidig och

ocksåtillämpningsområde fallerUtanför lagensavsnitt 3.4.1.radiolagen, se
programöverföringarprogramöverföringar. Meds.k. transportert.ex.avses

Utmärkande förrundradioföretag.mellanprogrammaterial till eller över-av
mottagandeanvändas i detprogrammaterialetföringarna ärär avsett attatt

följaktligen intesatellitsändningenoch ärprogramverksamhetföretagets att
samtidig ochdirekt eller eftersigallmänheten,avsedd att emottas vareav

tråd.vidareutsändning ioförändrad
tillämpningsområde det krävsbegränsning i lagens ärytterligareEn attatt

avtaletnågot bundetlandisändningarna kan äremottas om euro-avsom
konventioneneuropeiskaden gräns-ekonomiskt samarbete ellerpeiskt om

dennaligger bakomöverväganden avgräns-television. Deöverskridande som
motiveringen,redovisats i den allmännatillämplighet harning lagens av-av

snitt 9.4.1.

Definitioner

annonstid iochprogramtjänstreklam,med sändare,§ denna lag2 I avses
förstås medVidare1966755.i radiolagendetsammatelevisionen som

juridiskafysiska eller sättersatellitprogramfdretag den person som
programtjänst,delellerhel programtjänstföroch av enensvarar ensamman

räkning bedriverlandet förhär isatellitentreprenör den annanssom
upplåter satellitkapa-satellit ellertilltelevisionsprogramsändningar somav

Cllet.

ihar behandlatsannonstid i televisionenochsändare, reklamBegreppen
stycket.6.2 fjärdemån 8.3.3 sei viss3.4, 5.1.2, 5.1.9 och ävenavsnitten

harannonstid i televisionenfråga ochi reklamövervägandenAllmänna om
programtjänst kom-och 9.5.6. Begreppetavsnitten 9.1.1redovisats bl.a. i

särskilt i specialmotive-kommenterasmån i följande,i viss detmenteras men
§radiolagen.ändringi 1till förslaget tillringen

satellitpro-paragrafeniansvarige användsbeteckna denFör termenatt
används förprogramtjänstmedangramföretag, atttermen ange sam-

såväli denfinnssändning. Liknandedelarmanhängande termer sven-av en
och EG-di-europarådskonventionenilagstiftningenradiorättsligaska som

rektivet.
programföretagMedi radiolagen.programföretag finnsBegreppet avses

radio-i landet sändatillståndshavare har härenligt § radiolagen rätt5 attsom
vadprogramföretagrundradiosändning. Varjei avgör ensamt somprogram

tillståndet.med stödanordnari sändning företagetskall förekomma avsom
§och saklighet och 7opartiskhetbestämmelserna i 6 § kravDärvid skall



161SpecialmotiveringSOU 1992 31

forsändning redogöraiavtal förpliktasstycket möjlighetandra attatt genom
iakttas.radionärnndens beslut

motsvarandebenämninginte någonyttrandefrihetsgrundlagen finnsI pro-
denidentifieringengällergramföretag prograrntjänst. När deteller somav
talayttrandefrihetsgrundlagen medradioprogram, nöjer sigsänder att om

det gäller3 § m.t1.. Närsänder radioprogram kap. lden vem somsom
bedriver sänd-denskalldet denneskall utgivare sägs utsesutse att somav

4 §.ningsverksarnheten kap. l
bestämmelsen i 4 kap.122 till19909164specialmotiveringen prop.I s.

falldet i det flestadepartementschefen,uttalade1 § yttrandefrihetslagen att
utgivaren.skallnågra svårighetervållaknappast kan avgöra utseatt somvem
kandet i allmänhetanförde honfråga ochI radio- TV-program antasattom
frågaverksamheten. Istå mening bedriverklart i grundlagens omvem som

detsatelliter uttaladesvialjudradio eller TVsändningar med attav program
alltid heltutgivaren inteskallfrågan ärkan tänkas utseatt om vem som

grundläggandeefter synsättbör kunna bedömassjälvklar, denatt sammamen
traditionellafråga deordningen inuvarandeligger bakom den omsom

tråd. ledandeDessellersändningarna,markbundna etern genomgenom
bakom självaden ligger ärprincip sades det är programmetatt somsomvara

utgivareansvarig för att utses.en
departementschefen vidarediskuteradespecialmotiveringenI somvem

i sinsändningsverksamhetnågon bedriverdåskall utgivare turutse som
fråganuttaladenågon Honprogramverksamhetupplåter tid för attannan.

upplåtelse-iförhållandet mellandet inbördesbör kunna avgöras parternaav
skyldigledtråd för avgörandetavtalet. viktig ärEn ut-att utseav vem som

föreskrivsvanlig lagdet iskulle kommagivare kunna attatt ges genom
siganmälasändningsverksamhetenbedrivaskyldighet for den skall attsom

64 123.199091myndighet prop.för registrering hos s.en
ocheuroparådskonventionensbehandlati korthetavsnitt 8.3.3 har jagI
föl-programföretag. detfråga Ii bl.a.EG-direktivets begreppsbildning om

begreppsbildning.konventionensytterligare belysajande kommer jag att
används be-televisionkonventionenden europeiska över gränsernaI om
legalnaturaltheMed broadcasterbroadcaster. persongreppet ormenas

generalreception by thefortelevision serviceswho programmecomposes
and unchanged,transmitted, completethempublic and transmits them hasor

2 c.by third party artikela I
viktigastedetkonventionen p.55förklarande tillI den sägs attrapporten

programtjänsten, thebroadcastemkriteriet sätterär att programmesamman
låterallmänheten ellerden tillhan själv sänderservice, oberoende utomav

någon det.göraannan
servicewithin singleitemsservice all theMed amenasprogramme

i artikel 2begreppet hari den meningprovided by given broadcaster ca
artikel 2 d.

19923112-0385.SOU6
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I den förklarande p.56 begreppetsägs programmerapporten serviceatt
syftar alla delar given programtjänst, individuella rek-t.ex.av en program,
laminslag, trailers, tjänstens beteckning Det konstateras pro-attm.m. en

service kan sättas olika enheter, i dengramme nationellasammman av som
lagstiftningen kallas broadcasters i kanal. Konventionens reglersamma
gäller för programme service i dess helhet den haren oavsett sattsom

eller flera broadcasters, förutsatt det klart för publiken,samman ärav en att
the service,t.ex inslagen delarnamnetgenom ärattprogramme av en

och tjänst.samma
I ocksåsägs p.57 begreppet programmerapporten service inteatt om-

fattar broadcasters sidoaktiviteter t.ex. videoproduktion p.58en samt
broadcaster erbjuder två eller fleraatt såprogramtjänster skall de be-om en

traktas olika programme services i konventionens mening.som
Av det anförda framgår broadcaster och programmeatt termema ser-

vice bestämda i förhållandeär till varandra. En broadcaster är sät-en som
programme services. Med programmeter service alltsamman avses som

ingår i enskild service given broadcaster tillhandahåller.en som en
förklarandeDen tillägger i det fall programme servicerapporten att en

sätts olika broadcasters så det ändå frågaär endasamman av om en
service den framstår sådan för publiken. Om broadcasterom som en en
erbjuder två eller flera programme services skall de, tidigare nämnts,som
betraktas olika services.som

Sammantaget ligger det till handsnärmast betrakta begreppetatt
programme service i TV-konventionen något har likheterstorasom som
med vad avsågs i den tidigare gällande lagen 1985677 lokala ka-som om
belsändningar med programkanal. Innebörden skulle då detnärmast vara
samlade utbud radioprogram under beteckning sänds iav som en gemensam
följd.

Med broadcaster konventionen den har det avgörandesynes mena som
inflytandet sammansättningen programutbudet i programmeav en ser-
vice. Det talar för detta det vilketär begreppetsätt används i konven-som
tionens artiklar. Det betonas broadcasterär har förattsom en attansvar

i olika avseenden uppfyller de villkor för det allmännaprogrammen program-
innehållet ställs i konventionen.som upp

Det komplicerar saken är programutbudsom resonemanget att ettom som
sätts olika broadcasters skall betraktas endasamman av som en
programme service. De flesta konventionens regler emellertid sådanaärav

denna komplikation inte kommer medföra någraatt problem. För de regleratt
innebär förbud visst innehåll ligger på the broadcastermotsom ansvaret

oberoende han ansvarig förär hela programutbudet eller del det.av om en av
De regler, finns i den mig föreslagna lagstiftningen regler för rek-som av

lam, sponsring etc, inte det utgivare skall ha detavser ansvar utanen ansvar
den sköter programverksamheten i skall ha. Motsvarighetensom som stort
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idagordet prograrnföretag,broadcastertill konventionens är närmast som
ibetydelse radiolagen.i begränsadanvänds en

be-det harsatellitprogramföretag ansluter sättDen termen som nunya
området.på radiorättsligadetförut befintlig terminologitill redanskrivits

fysiska ellerdefinitionen denenligtsatellitprogramföretagMed menas
ellerhel programtjänstförochjuridiska sätter svarar ensammanperson som

programtjänst.del enen av
ändocknämndasåledes till de utgöranknyterDen termema enmennyss

tordemissförstånd sammanblandningRisken försjälvständig term. genom
satellitprogramfo-begreppetPå korresponderarminska. detdärigenom sättet

yttrandefri-medradiolagens begreppkonventionens ochväl med samtretag
uttryckssätt.hetsgrundlagens

samladebetydelsen detförslaget ianvänds iprogramtjänstTermen ut-
sänds undereller televisionsprogramljudradio-bud gemensamensomav

beteclming.
såvälalltså deninnefattar sättersatellitprogramföretagBegreppet som

delförprogramtjänst denhel program-av ensvarar ensom somsamman en
då programtjänstsituationmöjligt hanteraHärigenom blir dettjänst. att enen

sända undersatellitprogramföretag,fleraproduceras attenats omsomav
sändningsinnehållhand olikaoch kanske habeteckning sortersomgemensam

sändningstider.eller
inne-programtjänst hämtardelarovanligtidag det inteRedan är att av en

tillfrån via satellitEnglanddirekthåll. del kan kommahåll från olika En t.ex.
via radiolänkoch förmedlasi Sverigedelar gjordamedan andraSverige är

satellit tilldärifrån viasändasEngland förfrån Sverige tillsatelliteller att
Sverige.

förutsät-satellitprogramföretag,åsyftas med begreppetFrån dem somsom
delåtminstoneförfortlöpandesjälvständigt och av en pro-ett enter ansvar

uppdrag levererarpå tillfälligaendastskilja dembörgramtjänst, somman
programproduktioner.vissa

isatellitprogramföretag lagensFrågan subjekt är ettattett anse somom
satellitprogramföretagettilluppdragstagaremening eller är att anse som en -

får medbedömasnågra enligt lagenförpliktelsersåledes inte skall haoch -
avgörande bety-enskilda fallet. Avi detsamtliga omständigheterhänsyn till
sändningsverk-har vidsubjektetsjälvständighetvilken graddelse är somav

betydelsefulla tolkningsdatafråga kanbedömningen dennaVidsamheten. av
angå-särskilt vad de avtalatträffade avtalet,erhållas från det mellan parterna

framhållas denemellertidförhållanden. börinbördes Detsinaende att som
intefor sändningen,ansvarigfår densigregistrerat ärantas om an-vara som

får lösas definnasgränsdragningsproblem kanvisas. Dekan avnat som
myndigheterna.rättstillämpande

skall hadenförsatellitentreprenör har införtsBegreppet att somange
hemvist i landsittsalellitprogramföretaget harför sändningen, när ettansvaret
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inte bundet EES-avtalet.är EG-direktivets regler vilket landsom av om som
skall ansvarigt för sändning har behandlats i avsnitten 8.3.2 ochvara en
9.4.1 se också artikel 2.1 i direktivet. Det utmärker detta subjekt är attsom
denne för vissa tekniska insatser inte någon idel utformningensvarar tarmen

programverksamheten.av
Med satellitentreprenör den här i landet för räkning be-avses som annans

driver sändningar televisionsprogram till satellit eller upplåter satellit-av som
kapacitet.

Enligt EG-direktivets bestämmelse artikel 2.1. Sverige ansvarigt landär
för sändning Sverige medgivit satellitprogramföretag finns iatt etten om som

land inte bundet EES-avtaletär använder sig frekvensett ellersom av av en
satellitkapacitet Sverige och förfogar elleröver upplänks-av som attansvarar

sändningen sker från sändare här i landet.
Det itorde praktiken inte förekomma land upplåter frekvens tillatt ett en

någon i fall inte övergår till Sådanavart utan att ansvaretannan, mottagaren.
fall har därför inte beaktats vid reglemas utformning.

Den verksamhet satellitentreprenören således bedriver upplänks-ärsom
sändningar till satellit ocheller upplåtelser satellitkapacitet. Med det sist-av
nämnda satellitentreprenören ställer viss transponderkapacitet tillattavses
uppdragsgivarens förfogande. Tekniken för satellitsändningar har behandlats
i kapitel särskilt avsnittet 2.2.se

3 § Lagen tillämplig satellitprogramföretagetär har sitt hemvist i Sverige.om

4 § Har satellitprogramföretaget sitt hemvist i land inte ärett annat som
bundet avtalet europeiskt ekonomiskt samarbete EES-avtalet lagenärav om
tillämplig om

sändningen till satellit frånsker sändare här i landet, elleren
sändningen från satellit sker med användning satellitkapacitetav som en

fysisksvensk eller juridisk förfogar över.person

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ har utformats med utgångspunkt från EG-
direktivets bestämmelser vilket land skall ansvarigt förom som anses en
sändning. Dessa bestämmelser har redovisats i avsnitt 8.3.2. De allmänna
överväganden ligger till grund för förslaget har redovisats i avsnitt 9.1som
och 9.4. Med hemvist detsamma i 10 kap § rättegångsbalken.lavses som

§5 Lagen gäller inte för sådan sändning till satellit helt överens-en som
medstämmer sändning sker med stöd tillstånd enligt 5 § radiola-en som av

1966755 eller 1 § lagen 19863 rundradiosändning finländskagen om av
televisionsprogram och inte heller för sändning sökbar text-TV.en av

Reglerna innehållet i de markbundna sändningarna, varmedom avses en
sådan sändning sker tillståndmed enligt 5 § radiolagen, har behandlatssom
framför allt i kapitel 5 se också avsnitten 4.4—4.5 och kapitel 6. I avsnitten
9.1 och 9.5 har redovisats de regler idag finns i radiolagen ochatt isom avta-
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de kravuppfyllervältelevisionsbolagrespektiveochlen mellan somstaten
Någon änd-EG-direktivet.konventionen ochuppfylla enligtharSverige att

åstad-i syfteochPå grund häravsåledes inte.krävs attdessa reglerring av
frånsändningardessaundantasmöjligt,regleringså enhetligkomma somen

tillämpningsområde fallerUtanför lagenstillämpningsområde.satellitlagens
sändningmedheltsatellit överensstämmersändning tillsådansåledes ensom
19863§ lagenradiolagen eller l§tillstånd enligt 5med stödsker avsom

televisionsprogram.finländskarundradiosändning avom
fråntext-TVsökbarockså sändningarundantasbestämmelsenGenom av
be-ingaEG-direktivet harochtillämpningsområde. Konventionenlagens

text-TV.sökbarsändningarregler förfinnasdet skallstämmelser avattom
blir helttext-TVsökbarsändningarinteinnebär dockanfördaDet att avnu

tillämpningsområde. Detfrån satellitlagensundantasdeoreglerade attgenom
stycket.6 § fjärdejfr.sändningarsådanaförradiolagenregler ifinns t.ex.

bestämmelserÄven finnsmarknadsföringslagstifmingenoch ibrottsbalkeni
avsnitt 4.5.tillämpligaseär t.exsom

tillsynsmyndigheten utövarregeringen bestämmermyndighet6 § Den som
denna lag.efterlevnadentillsyn över av

utpekandetinrättandet ellerinformationsplikt ochreglerKonventionens om
avsnittibehandlatsharskyldighetdennafullgöraskallmyndighet somenav

rapporterings-påkravEG-direktivetsberörtsavsnitt har8.3.2. I ävensamma
liggerövervägandenDekvotbestämmelsemafrågaiskyldighet somm.m.om

9.5.2.ochavsnitt 9.5.1redovisats iparagraf harföreskriften i dennabakom
tillsynsmyndighetentillkommaskallförslagetenligtbefogenheterDe som

yttrandefrihetsgrundla-4 §i kap.bestämmelsen 7innebär31 §se attt.ex.
får före-i lagyttrandefrihetsgrundlagen4 §Enligt kap.måste 7iakttas.gen

ordfö-ochbestämd i lagsammansättningnämnd ärskrivas varsatt varsen
handläggabehörigordinarie domarevarit ärskall eller ha attrande nuvara

frågor.nämnda
tillförslag199168 utarbetauppgift Dir.tillutredare harsärskildEn att

TV-sänd-ochför radio-myndighetsammanhållen centralförorganisation en
radio-skallmyndigheten ersättadenTankentill allmänheten.ningar är att nya

förochnärradionämndenoch ävenkabelnämndennämnden, myn-ansvara
tillsändningarslaggrundtillkommerdighetsuppgifter t.ex. nya avavsom
tillmåstemyndighetsorganisation hänsyntillVid förslag tasallmänheten. ny

anförts.vad som nyss
myndighetvilkenanvisatsinteanförda har i förslagetdetbakgrundMot av

kannärvarandeförmyndigheterDetillsynsmyndighet.bör somvarasom
enligt 7 kap.sammansättning krävssådanfråga, hardvs.ikomma somen

ochkabelnämnden närra-radionämnden,yttrandefrihetsgrundlagen,§ är4
dionämnden.
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Register över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer
m.m.

§7 Tillsynsmyndigheten skall upprätta register satellitprogramföre-överett
och satellitentreprenörer.tag Registret skall föras med hjälp automatiskav

databehandling. Det får endast innehålla sådana uppgifter lämnas enligtsom
8-11 §§.

Bestämmelsen syftar till Sverige skall kunna fullgöra sina åtagandenatt
enligt EG-direktivet och konventionen bl.a i vad informations- ochavser rap-
porteringsskyldighetema. Detta ändamål motiverar införandet såväl ettav re-
gister anmälningsplikt för de subjekt bedriver verksamhetsom en som som
omfattas lagen.av

I 2 § datalagen föreskrivs tillstånd datainspektionen intea behövsatt forav
personregister inrättande beslutas riksdagen eller regeringen. Innanvars av ett
sådant beslut fattas skall dock yttrande inhämtas från datainspektionen i fråga

register skall innehålla sådana personuppgifterom i 2 §som andrasom avses
stycket datalagen. Den i förevarande paragraf föreslagna bestämmelsen inne-
bär något tillstånd datainspektionenatt inte behövs.av

8 § Varje satellitprogramföretag och satellitentreprenör skall anmäla sig för
registrering hos tillsynsmyndigheten.

Motiven för bestämmelsen har redovisats i avsnitt 9.5.1 och 9.5.2. De
uppgifter anmälan skall innehålla ochär postadresssom vilkennamn samt
verksamhet bedrivs. Bestämmelsen straffsanktionerad.ärsom

9 § Varje satellitprogramföretag årligenskall till tillsynsmyndigheten redo-
visa hur andel programtjänstenstor utgjorts sådanaav som av program som

i 15 § första stycket.avses

Reglerna för de markbundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.8.
Allmänna överväganden har redovisats i avsnitt 9.5.2 och 9.5.5. Bestäm-
melsens ändamål Sverigeär skall kunna fullgöra sinatt rapportskyldighet
enligt artikel 5.3 i EG-direktivet Bestämmelsen vitessanktionerad.är

10 På§ anmodan tillsynsmyndigheten skall satellitprogramföretagetav
lämna upplysningar företaget ochäger vilket sättom vem som program-
tjänsten finansieras.

Bestämmelsen kompletteringutgör föreskrifterna i 8 Utgångs-en av
punkten för registreringsplikten denna skallär så begränsadatt vara som
möjligt. Den skall i första hand syfta till identifiering den bedriverav som
verksamheten och verksamheten bedrivs vilken verksamhetvar samt typ av

bedrivs. Först det uppstårnär behovsom skaffa in ytterligareett attav
uppgifter, och dessa uppgifter inte finns tillgängliga i offentligt register,annat
skall denna infonnationsplikt inträda, dvs. förpliktelsen för det enskilda
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vitessanktione-så långt Bestämmelsenmöjligt. ärsubjektet skall begränsas
rad.

satellitentreprenör lämnaskallPå tillsynsmyndigheten11 § anmodan enav
upplysningar om

adress,uppdragsgivarens ochnamn
uppdragsgivaren sänder,eller de programtjänsterdennamnet som

och
hur sändningen till satellit sker.

avsnitt 9.5.2.redovisats i Bestäm-för denna bestämmelse harMotiven
till 10också motiveringenFöreskriften i 8 Semelsen kompletterar

upplänkssändningen sker3 skall bl.aUppgifter enligt punkten avse var
från satellitsändningentjänst ellerbidrar till utföra dennaoch andra att omom

juridisksvensk fysisk ellersatellitkapacitetsker med användning som enav
förfogar över.person

Bestämmelsen vitessanktionerad.är

lag skallbedriver sändningar enligt denna12 § Varje satellitentreprenör som
intein. gäller dockspelas Dettaombesörja televisionsprogrammenatt om

19911559§åligger någon enligt 5 kap. 3 lagensådan skyldighet annan
yttrandefrihetsgrundlagenstryckfrihetsförordningens ochföreskriftermed

områden.
månader från sändningen.Inspelningen skall bevaras i minst sex

tryckfrihetsförordning-föreskrifter19911559 med5 kap 3 § lagenI
sänderområden föreskrivs denyttrandefrihetsgrundlagensoch att somens

ochombesörja varje spelasskallradioprogram till allmänheten att program
från före-månader sändningen. Dennainspelningen skall bevaras iatt sex

satellit-förevarande lagförslaget benämnsskrift riktar sig till i detden som nu
programföretag.

inspel-åläggs satellitentreprenörenförevarande bestämmelse göraI att en
något satel-intefråga sådana inspelningning i sändningar där görs avom

således subsi-Skyldigheteni riket.litprogramföretag har hemvist här ärsom
Syftet medsatellitprogramföretagen.förhållande åvilardiär i till den som

tillsynsmyndighe-säkerställabestämmelsen 13 §bestämmelsen och i är attatt
frågor överträdel-få tillgång för kunnakan till inspelning prövaattten omen

straffsanktionerad 29 §.sedenna lag. Bestämmelsen ärser av

19911559 med före-§§ enligt denna lag eller 5 kap. 3 lagen13 Den som
områdenyttrandefrihetsgrundlagenstryckfrihetsförordningens ochskrifter

uppmaning tillsyns-skallskyldig spela in televisionsprogramär att av
sådan inspelning.kostnad tillställa myndighetenmyndigheten utan en

specialmotivexingen till före-berörts iSyftet med denna bestämmelse har
vitessanktionerad.gående paragraf. Förpliktelsen är
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Programverksamheten

14 § Programverksamheten skall helhet präglas det demokratiskasom av
statsskickets grundidéer principen alla människors lika värde ochsamt om
den enskilda människans frihet och värdighet. detNär befogat skallär
uppgifter förekommit i beriktiettsom program

Vid utformningen programtjänsts innehåll skall varje satellitprogram-enav
företag det gällernär och utformningämnen tiden förprogrammens samt
sändning hänsyn till televisionens särskilda genomslags-taav programmen,
kraft dess betydelse för den åsiktsbildningenfria och kulturenssamt utveck-
ling.

Paragrafens första förstastycke mening har lydelse 6 § tredjesamma som
stycket radiolagen, den s.k. demokratibestämmelsen. Sistnämnda regel som
gäller för de markbundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.4.
Konventionens och EG-direktivets regler har behandlats i avsnitt 8.5. all-De
männa överväganden ligger till grund för förslaget har redovisats isom av-
snitt 9.5.3. Bestämmelsen har inte sanktionerats.

förstaI styckets andra mening finns föreskrift beriktigande. Ien om av-
snitt 4.5 har allmänt belysts den gällande svenska regleringen såvittnu avser
frågor beriktigande och genmäle. Reglerna för de markbundna sändning-om

har behandlats förutom nämnda avsnitt, avsnitt 5.1.7 och 5.1.8.arna
Konventionens och EG-direktivets har behandlats i avsnitt 8.6. Allmänna
överväganden har redovisats i 9.5.4. Bestämmelsen har sanktionerats i 30

Bestämmelsen i andra stycket har utformats i huvudsak i överensstäm-
melse med de bestämmelser finns i radiolagen och i avtalen mellansom staten
och respektive TV-bolag. Reglerna för de markbundna sändningarna har be-
handlats i avsnitten 5.1.7 och 5.1.8. Konventionens och EG-direktivets reg-

såvittler frågai har behandlatsär i avsnitt 8.5. Allmänna övervägandennu
har redovisats i avsnitt 9.5.3.

15 § Om inte särskilda skäl föranleder skall hälftenänannat mer av en pro-
årligagramtjänsts sändningstid europeisktupptas av program av ursprung

och minst tio årligaden sändningstiden eller minst tioprocent av procent av
programbudgeten har framställts självständiga produ-avse program som av

Som sändningstid tid då satellitprogramföretagetcenter. sänderanses pro-
med innehåll nyheter, tävlingarän och I sänd-annatgram sport, annonser.

ningstiden skall inte heller räknas in sändningar teletext.av
Om programtjänsten avsedd emoti Sverigeär bör, inte särskildaatt tas om

skäl föranleder svenska språket medannat, samtprogram program sven-
ska artister och verk svenska upphovsmän förekomma i betydandeav om-
fattning.

Bestämmelsens ändamål Sverige skall kunna uppfyllaär artiklarna 4-6 iatt
EG-direktivet och artikel 10 i konventionen. Dessa artiklar har behandlats i
avsnitten 8.3.5—8.3.7. Regler likartat slag för de markbundna sändningar-av

finns i avtalen mellan och respektive TV-bolag. Dessa har behand-statenna
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9.5.5.redovisats i avsnittavsnitt 5.1.8. Allmänna överväganden harlats i
osanktionerad.Bestämmelsen är

inte vissarimligen ställasförsta stycket uppställda kraven kanDe i spe-
dåinförts undantag för falldärförcial-TV-kanaler. I lagtexten har ett

föranleder annat.särskilda skäl
ledningursprung kanuttrycket av europeisktgäller innebördenVad av

artikeli EG-direktivetsfrån definitionen europeiska arbetenhämtas av

inomsammanhängande programblockvarje16 § början och slutetI enav
be-eller programtjänstenssatellitprogramföretagetsprogramtjänst skall namn

inte särskildaeller beteckningen,Däremellan skallteckning namnet omanges.
gång timme.minstskäl föranleder annat, anges en per

8.2.artikeltill konventionensutformats med hänsyn bl.a.Regeln har
9.5.2. Bestämmelsenredovisats i avsnittöverväganden har ärAllmänna

vitessanktionerad.

får sändninginte ienligt denna lagbedriver sändningar17 § Den ensom
kommersiellt in-otillbörligtvederlag eller sätt ettettmot gynnaannars

får enligt vaddock lämnasbekostatUppgift programmettresse. om vem som
18sägsisom

annonstid isänds underinte vadFöreskrifterna i första stycket gäller som
televisionen.

kabelsänd-19912027i 8 § lagenstycket radiolagen och6 § andraI om
för de mark-bestämmelser. Reglernafinns liknandetill allmänhetenningar

också5.1.9 Seavsnitt 5.1.5 ochbehandlats isändningarna harbundna
och218. Konventionens4.9.l—4.9.2 och1990912149 avsnitten s.prop.

avsnittihar behandlatsidentifiering reklamenreglerEG-direktivets avom
Bestämmelsen9.5.6.redovisats i avsnittöverväganden har8.4.1. Allmänna

vitessanktionerad.är

bekostatsProgram annansom av

bedri-någon, intehelt eller delvis har bekostas18 § Om ett somavprogram
framställer audio-ellerljudradio televisionprogramverksamhet med ellerver

i slu-lämpligt i början ochskall satellitprogramföretagetvisuella verk, sätt
bidragsgivarnavilkabidragsgivaren ellerprogrammettet vemangeav

verksamhethuvudsakliganågon,har bekostats19 § Program varsavsom
eller läke-alkoholdryckertobaksvaror,tillverkning eller försäljninggäller av

får sändas.medel, inte

eller nyhetskommenta-innehåller nyheterhuvudsakligen20 § Program som
så i 18får inte bekostas som angesrer



170 Specialmotivering SOU 1992 31

Bestämmelserna i 18-20 §§ har utformats med utgångspunkt i de be-
stämmelser finns i radiolagen och i avtalen mellan och respektivesom staten
TV-bolag. Reglerna för de markbundna sändningarna har behandlats i avsnitt
5.1.6 och 5.1.8 Se också 199091l49 avsnitten 4.2.2 och 4.9.2prop. samt

218 f.f.. Konventionens och EG-direktivets bestämmelser har behandlatss.
i avsnitt 8.4.3. Allmänna överväganden har redovisats i avsnitt 9.5.6.
Bestämmelsen vitessanktionerad.är

Annonser

21 § Reklam vederlag och betalning fårmot endast sändasmotprogram un-
der annonstid i televisionen.

Bestämmelsen har utformats utgångspunktmed från 8 § radiolagen och
9 § lagen 19912027 kabelsändningar till allmänheten. Reglerna för deom
markbundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.9. Konventionens och
EG-direktivets bestämmelser har behandlats i avsnitt 8.4.1. Allmänna över-
väganden har redovisats i avsnitt 9.5.6.

22 § Av sänds under annonstid i televisionen skall framgå ien annons som
intresse sändningen sker.vems

I sänds betalning eller vederlag får det intemotannonser som annat upp-
träda spelar framträdande roll i televisionsprogram hu-personer som en som
vudsakligen handlar nyheter eller nyhetskommentarer.om

Paragrafen har lydelse 9 § radiolagen. Reglerna för de mark-samma som
bundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.9. Konventionens och EG-
direktivets regler reklamens utformning har behandlats i avsnitt 8.4.1.om
Allmänna överväganden har redovisats i avsnitt 9.5.6. Bestämmelsen är
vitessanktionerad.

23 § En med reklam sänds under annonstid i televisionen fårannons som
inte syfta till fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år.att

I med reklam får det inte uppträda eller figurerannonser personer som
spelar framträdande roll i televisionsprogram huvudsakligen vänderen som
sig till bam under år.12

Paragrafen har lydelse 11 § radiolagen. förReglerna de mark-samma som
bundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.9. Konventionen och EG-
direktivets regler reklamens innehåll har behandlats i avsnitt 8.4.2 ochom
8.5. Allmänna överväganden har redovisats i avsnitt 9.5.6. Bestämmelsen är
vitessanktionerad.

24 § Ett satellitprogramföretag får inte diskriminera någon begär attsom
företaget skall sända en annons.
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ocksåParagrafen lydelse 12 § radiolagen Sehar samma som prop.
199091 149 avsnitt 4.3.2. Allmänna överväganden har redovisats i avsnitt
9.5.6. så satellitprogramföretagetBestämmelsen har sanktionerats sätt att

tillsynsmyndigheten,kan tvingas offentliggöra klandrande beslutett av se
30

25 får§ Av programtjänsts sändningstid dygn högst tio procenten per avse
under annonstid i televisionen. andel beräknas särskilt för ti-Dennaannonser

den mellan kl. 18.00 och kl. 24.00.
klockslag får fö-Inom sändningstid timme mellan hela annonseren av en

rekomma åtta undantagsfall, tiohögst under minuter eller, i minuter.rena
Om satellitprogramforetag endast för del programtjänstsett svarar en av en

utbud skall vad föreskrivs i första och andra styckena i stället dettasom avse
satellitprogramforetags sändningstid.

Paragrafens första och andra stycken har lydelse 13 § radiola-samma som
Reglerna för markbundna sändningarna har behandlats i avsnittdegen.

5.1.9. placering ochKonventionens och EG-direktivets regler reklamensom
omfattning behandlats i avsnitt 8.4.1 och 8.4.4. Allmänna övervägandenhar
har redovisats 9.5.6.i avsnitt

Tredje införts till flera satellitprogramföretagstycket har med hänsyn att
kan delaktiga sändningen programtjänst.ivara av en

Bestämmelsen vitessanktionerad.är

får inte understiga26 § Annonstiden i televisionen vid givet tillfälleett en
bildsignaturen harminut, sedan sändningstiden för den särskilda ljud- och

frånräknats.

§ radiolagen. Reglerna för mark-Paragrafen har lydelse 14 desamma som
bundna i avsnitt 5.1.9. Konventionens och EG-sändningarna har behandlats

har i avsnitt 8.4.1.direktivets regler reklamens utformning behandlatsom
Allmänna överväganden redovisats i avsnitt 9.5.6. Bestämmelsenhar är
vitessanktionerad.

§ mellan27 Annonser under annonstid i televisionen skall insättas pro-
får annonstidenAnnonser med reklam dock inte förekomma undergrammen.

omedelbart efter huvudsakligen sig till barnföre eller vänderett program som
12 år.under

fårUtan hinder vad föreskrivs i första stycket första meningenav som an-
avbryta de insättsettnonser program, om

i i det förekommer längre eller idärsportprogram,pauser pauser pauser
i för publi-föreställningar eller medprogram pausersom avser evenemang
ken, eller

bestårmellan delar i olika avslutade delar och därprogram, som av
föregåsvarje del eller följs minst 20 minuter;som annonser varar annonserav

med reklam får förekomma före ellerdock inte under annonstiden omedelbart
efter 12del huvudsakligen vänder sig till barn underprogrammeten av som
år.
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Paragrafen har lydelse 15 § radiolagen. Reglerna för de mark-samma som
bundna sändningarna har behandlats i avsnitt 5.1.9. Konventionens och EG-
direktivets regler reklamens placering har behandlats i avsnitt 8.4.1.om
Allmänna överväganden har redovists i avsnitt 9.5.6. Bestämmelsen vites-är
sanktionerad.

Ansvars- och överklagandebestämmelser m.m.

28 § uppsåtligenDen eller oaktsamhet inte fullgör sin anmälnings-som av
skyldighet enligt 8 § döms till böter.

I bestämmelsen har registreringsplikten straffsanktionerats. En bestäm-
melse likartat slag finns i 3 kap. 20 § lagen 1991 1559 med föreskrifterav

tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

29 § uppsåtligenDen eller oaktsamhet bryter vad föreskrivsmotsom av som
i 12 § skyldighet inspela televisionsprogram döms till böter ellerattom

Ärfängelse år.i högst brottet ringa, skall intehan dömas tillett ansvar.
Justitiekanslern åklagare måli sådantförär brott iom ansvar som avses

första stycket.

I bestämmelsen har satellitentreprenörens skyldighet referens-göraatt
bandsinspelningar straffsanktionerats. En bestämmelse motsvarande inne-av
börd för bl.a. satellitprogramföretag finns i 5 kap. 9 § lagen med föreskrifter

tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. iDen
12 § föreskrivna skyldigheten för satellitentneprenörer inspela deatt program

sänds syftar till det möjligt den tillsyngöra behövs förutövaatt attsom som
Sverige skall kunna sina förpliktelser andra länderatt motsvara gentemot

enligt Europarådskonventionen och EG-direktivet. Uppgiften att vara
åklagare i fråga försummelser fullgöra inspelningsskyldigheten harattom
emellertid lagts justitiekanslem i principiell överensstämmelse med den
ordning gäller närradioområdet jfr. 14 § närradiolagensom nu
1982459 och 5 kap. 9 § andra stycket lagen med bestämmelser på tryck-

frihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Denna 0rd-
ning får påkallad också med tanke frågor beivrandeattanses om av
överträdelser kan kräva särskild förtrogenhet med den yttrandefrihets-en
rättsliga grundlagsregleringen och den radiorättsliga ansvarighetsregleringen i
övrigt.

30 § Tillsynsmyndigheten får ålägga satellitprogramföretag lämpligtett att
offentliggöra beslut myndighetensätt enligt vilket företaget har brutitett av
bestämmelserna i 14 § beriktigande eller i 24 § annonsdiskrimine-mot om om

ring.

I bestämmelsen har tillsynsmyndigheten fått behörighet ålägga satellit-att
prograrnföretaget lämpligt offentliggörasätt myndighetens beslut,att när
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beriktigaskyldighetbrustit i sinsatellitprogramföretaget attfunnitdenna att
diskrimineringtillskyldigfunnitsdetuppgifter ellerfelaktiga annon-när av

mellanavtalenoch iradiolagen§ sta-finns i 17bestämmelserLikartadesör.
harsändningarnamarkbundnafor deReglernaTV-bolag.respektiveochten

avsnittiredovisatsharöverväganden5.1.8. Allmännai avsnittbehandlats
9.5.4.

lämpligtoffentliggörasskallbesluttillsynsmyndighetenspåI kravet att
sprid-desssådantskall ske sättoffentliggörandet attbl.a.ligger ettsätt att

uppgiftenfelaktigadenspridningtill denproportionstår rimligning i som
till detanknytninggeografiskskall haoffentliggörandetochhade att en

kränkta subjektet.
ibeslutetoffentliggöraintesatellitprogramföretaget är attEftersom tvunget

vitessank-yttrandefrihetsgrundlagenmedförenligt attdetmedietdet äregna
bestämmelsen.tionera

9-ibestämmelsernanågonsatellitprogramföretag bryter31 § Om mot avett
detföreläggatillsynsmyndighetenfår att30 §eller25-2713, 16-23,ll,

med vite.får förenasFöreläggandetfölja bestämmelsen.

föreläggandefårrikethemvist iharintesatellitprogramföretaget32 § Om
satellitentreprenören.§ stället riktas31 ienligt mot

tillgång tillfåttsatellitprogramföretagetvisarsatellitentreprenörenOm att
satellitentreprenörensupplåtelsesändningsmöjligheten upp-en avavgenom

föreläggandetfår dockdet,godkäntsatellitentreprenörendragsgivare attutan
uppdragsgivaren.sigrikta mot

tillsynsmyn-framgårstycketförsta32 §31 § ochi attbestämmelsernaAv
bestämmel-angivnavissanågon brutitbefogenhetgivitsdigheten motatt om

bestämmelsergällerbestämmelserna. Detföljaförelägga honom omattser,
bestämmelserföljauppgifter,vissalämnaviss att om pro-attrapport,att avge

omfattningochutformning attreklamenssponsring,gramidentiñering, m.m.,
ländersandravissaiakttaochbeslutmyndighetensfall offentliggörai vissa att

ibefolkningensärskilt tillriktasreklamsändningama ettreklamlagstiftning när
skallFöreläggandenavite.får medförenasföreläggandenSådanavisst land.
handandrasatellitprogramföretaget. Iansvarigadeti första handriktas mot

ansvarig fördenne ärsatellitentreprenör närriktaskan föreläggandet mot en
träffabör öve-satellitentreprenöreninnebärsistnämndasändningen. Det att

be-följa lagensskalldessaprogramföretagenmedrenskommelse attom
stämmelser.

förhindraförtillkommitstycket har§ andra atti 32 attBestämmelsen en-
subjektutländsktbedrivssändningarföransvarigblir etttreprenören avsom

Är svensktsatellitprogramföretagettill.någon relationhan inte har svararsom
villparagraf. Denföregåendehuvudregeln ienligtsjälvtdet däremot som
sigalltså alltid försäkrabörföretagutländsktsändningskapacitetupplåta ett
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satellitentreprenörens godkännande. Annarsom kan han själv komma ståatt
ansvarig enligt denna lag för det utländska företagetssom sändningar.

Medgivande till föreskrifter vitessanktion för sådana fall iom som avses
31 och 32 §§ finns i 7 kap. 4§ yttrandefrihetsgrundlagen. Där föreskrivs

bestämmelser viteatt skall ha lags form. Allmänna föreskrifterom viteom
finns i lagen 1985206 viten. I specialmotiveringen till 6 § har berörtsom

de myndighetsuppgifter följeratt 31 och 32 §§ får endastutövassom av av
myndigheter med vissa särskilda kvalifikationer.

Vitets utdömande skall alltid domstolprövas i enlighet med föreskrif-av
i 3 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagenterna jfr. 7 kap. 4 § yttrandefrihets-

grundlagen, l99091KU2l 27 f..För sådana fall i 31 ochs. som avses
32 §§, vilka gäller överträdelser föreskrifter reklam och i övrigtav om m.m.
inte gäller missbruk yttrandefriheten i den mening i yttrande-av som avses
frihetsgrundlagen, krävs inte domstolsprövning skall skeatt under medver-
kan jury. målI vitets utdömande domstolenav prövar myndighetenom om
varit behörig meddela föreläggandet ochatt föreläggandet lagligenärom
grundat. Domstolen ocksåprövar föreläggandet har följts eller inte och,om

den finner så inte varit fallet, adressatenatt har varit förhindradom om att
följa föreläggandet eller någonhar giltig ursäkt. Vidare prövasannars om
ändamålet med vitet förfallit. Domstolen får jämka vitet särskilda skälnär
föreligger.

33 § Tillsynsmyndighetens beslut föreläggande, förenats med vite,om som
följa bestämmelserna i 9-11att och 13 §§ beslut åläggande enligtsamt om

30 § offentliggöra myndighetens beslut, fåratt överklagas hos kammarrätten.
Andra beslut får inte överklagas.

Bestämmelserna i 9-1 13 och 30 §§ innehåller förpliktelser utföraatt
något, dvs. lämna vissa upplysningar och offentliggöraatt vissa beslutatt av
tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten förelägger någon följa be-att
stämmelserna, dvs. utföra det i bestämmelsen,att sägs bör dettasom att

Övrigaöverklaga. bestämmelser innehåller inte sådana positiva förpliktelser.
Om satellitprogramföretaget eller satellitentreprenören verkligen brutit mot
sistnämnda bestämmelser i sambandprövas fråganmed vitets utdömande.om

frågaI dessa bestämmelser skulle till överklaganderättom före-en av
läggandet inte fylla någon verklig funktion. Frågan vitets utdömande prö-om

i första instans länsrätt enligt 6 § lagen 1985206vas viten.av om

34 § Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen gäller inte för tillfälliga
sändningar televisionsprogram huvudsakligen avseddaav ärsom att tas emot
utomlands. Reglerna i l kap. 2 och 3 §§ yttrandefrihetsgrundlagen gäller
dock för sådanaäven sändningar.

I den allmänna motiveringen, avsnitt har beskrivits det möjligt iäratt att
tämligen enkla former länka TV-program till satelliter från rörliga statio-upp
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vidbehov,tillfälligaintetillgodoser sällansådan verksamhetEn t.ex.ner.
ocksåkanutsändningarTillfälligatilldragelser eller ge-större evenemang.

komplicerad utrustning.med ochnomföras tyngre mer
får föreskri-i lagyttrandefrihetsgrundlagenstycket6 § tredjeEnligt 1 kap.

huvud-radioprogramfrågabl.a. ifrån grundlagenundantag somomvas om
bestämmelsenmotiven tillutomlands. Avavseddasakligen är emotatt tas

före-vanlig lagmöjlighetvaritframgår avsikten har öppna attattatt genomen
utgivareregleryttrandefrihetsgrundlagensfrånskriva undantag m.m.omom

avseddahuvudsakligenfall då är utom-i sådana emotatt tassomprogram
så-utgår från Sverige. Isändningförmedlastillfälligtvislands somengenom

förslag tillpropositionen meduttalades ivad ytt-det enligtdana fall är som
försessändningen skallkrävarimligtrandefrihetsgrundlag inte alltid attatt

yttrandefrihetsrättsligasvenskaunderi övrigt inordnasutgivare ochmed en
110.19909164prop.regler s.

medgesdet slagundantagföreskrivsparagrafförevarandeI ett somavom
behövlig ifårslagbestämmelse dettayttrandefrihetsgrundlagen. Eni ansesav

Denyttrandefrihetsgrundlagen.tillanförts i motivenenlighet med vad som
EG-direktivetochkonventionenenligtSverigehinderkan införas attutan av

blirsådant fallsändning. Itillfälligfrågaiansvarig ettkan stat om envara
hänförasden kansändningenfrågatillämplig iStraffrättsvenskallmän omom

9.5.4.ifr. avsnittgrunderfolkrättsligaallmäntenligtjurisdiktiontill svensk
blir denföreslagna lagen,sin plats i denfår haFöreskrifterna somnuanses
avsågs idet slagprogramupplänkningarreglerarenda vanliga lag somavsom

19912027med 4 § lagenutformatsharBestämmelsengrundlagförslaget.
förebild.till allmänhetenkabelsändningar somom

innehåller reklamsändningarsatellitprogramföretag riktar35 § Om somett
europeiskadenbundetlandnågoti ärbefolkningensärskilt till annat avsom

ochSverigeinteskall,televisiongränsöverskridandekonventionen omom
satellitprogramföreta-överenskommelseingåttlandet harandradet annat,om

för tele-gällerde reglersändningar inte stridertill dessa mot somattget se
övrigaochreklamavseendelandetvisionssändningar i det somprogram

vidgälla överträ-§§ skalli 31-33 ävenFöreskrifternavederlag.sänds mot
får beslutadockTillsynsmyndighetenharvaddelser omsagts.som nuav

harsändningarnaland till vilketdetefter begäranendastföreläggande av
riktats.

vilkafördå sändningarnafallbegränsad tilltillämplighetFöreskriftens är
ländersådanasärskilt tillriktaskonventionenenligtansvarigt landSverige är

Ändamålet medEES-avtalet.intekonventionenbundnaär avmenavsom
konventionen.16 iartikeluppfyllaSverige skall kunnaföreskriften är att

harövervägandenAllmännaavsnitt 8.4.2.behandlats iartikel harDenna
också 9.3.2.och 9.5.6 seavsnitt 9.2redovisats i
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Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
Den vid lagens ikraftträdande bedriver registreringspliktig verk-som

samhet skall registrera sig hos tillsynsmyndigheten den 30 juni 1993.senast
Om det finns särskilda fårskäl tillsynsmyndigheten för tiden före den

julil 1993 medge undantag från bestämmelserna i 19-20, 25, 27 35och §§.
Bestämmelserna har tillkommit for de bedriver verksamhet före la-att som

ikraftträdande skall skälig tid for ändra sin verksamhet sågens attges en att
den uppfyller de i lagen föreskrivna förpliktelsema.

10.2 Förslaget till lag ändring radiolagenom av
1966755

1 § dennaI lag förstås med
radiosändning ljud, bild eller meddelande sänds med hjälpannat som av

elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser lägre 3 000 gigahertzär än och
vilka utbreder sig i rymden särskilt anordnad ledare,utan

rundradiosândning radiosändning avseddär direktatt tas emotsom av
allmänheten, sändningen inte avsedd endast förär sluten krets,om en vars
medlemmar förenadeär påtaglig gemenskap slag ängenom en annat ettav

intresse lyssna eller sändningen,gemensamt att se
trådsändning ljud, bild eller meddelande sänds med hjälpannat som av

elektromagnetiska vågor vilka bundna vid särskiltär anordnad ledare,
sändare anordning för radiosändning radiosändare trådsändningeller

trådsändare,
anordning for mottagning radiosändning trådsändning,mottagare ellerav

radioprogram radiosändnings trådsändningseller innehåll, detta bestårom
angivandeän, eller källa, enklaannat utom meddelanden tid,av av namn om

väderlek, nyheter eller dylikt,
reklam radioprogram främjaett är näringsidkaresavsett attsom en av-

sättning tjänst eller någon nyttighet,av en vara, en annan
annonstid televisioneni sändningstid i televisionen inleds och avslu-som

särskild ljud- och bildsignaturtas markerar denav sänderen attsom som
under den angivna tiden i huvudsak detta uppdraggör andra,av

detprogramtjänst samlade utbud ljudradio- eller televisionsprogramav
sänds under beteckning.som en gemensam

Begreppet programtjänst fördes in i 13 § radiolagen den ändring igenom
radiolagen blev följden riksdagen under 1991attsom av antogsommaren re-
geringens proposition prop. 199091l49 radio- och TV-frågor. Någonom
definition begreppet fördes inte in i lagen Se 1 § radiolagen ochav prop.
199091l49 122 f.. Konventionens begreppsbildning i frågas. om
broadcaster och programme service relationerna mellan dessa be-samt
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redovisats vissaocksåharunder 2 Däravsnitt 10.1ihar redovisatsgrepp
programtjänstangående definitionenövervägandenallmänna av

samlade utbudbetydelsen deti förslaget ianvändsprogramtjänstTermen
be-undersändstelevisionsprogramellerljudradio- gemensamensomav
bi-därigenomradiolageninförs idefinitionen ärtillSkäletteckning. manatt

också tillområdet och det bidrarfinnslagsystematik attbehåller den som
regleringama.enhetligheten ifrämja

redovisa hurradionämndenårligen tillskallprogramföretag stor§7 Varjea
§15isådanautgjortsandel programtjänsten avsesprogram somavsomav

tilltelevisionsprogramsatellitsändningar199200lagenstycketförsta avom
allmänheten

markbundnafråga deiändamål Sverige ävenBestämmelsens är att om
artikelenligtrapporteringsskyldighetsinfullgöraskall kunnasändningarna

tillhänvisasbestämmelsebeträffande dennakanövrigtEG-direktivet. I5.3 i
vites-Bestämmelsen har15 §§.under 9 ochavsnitt 10.1anförts ivad som

sanktionerats.

9-11 §§,7bestämmelse ibryterprogramföretagetOm17 § mot aena
föreläggafår radionämnden15styckena, 14 ellerandraeller13 § första

vite.får medförenasFöreläggandetbestämmelsen.följaprogramföretaget att
bestämmelsebryterprogramföretaget ta-Motsvarande gäller mot somenom
tredje stycket.13 §stycket eller§ andramed stöd 7avtalgits in i ett av

Ändringen förenaskall kunnaradionämndeninnebärbestämmelseni att
bestämmelsemed vite. Eni §rapporteringsskyldighet 7föreläggandet aom

satellitsändningar1992OO31 § lageninnebörd finns imotsvarande omav
till allmänheten.televisionprogramav

ändring itill lagFörslaget10.3 om
19751418marknadsföringslagen

tjänst ellermarknadsföringnäringsidkare vid2 § Företaget annanav vara,
af-godstridahandling,reklamåtgärd ellernyttighet motattgenomsomannan

näringsidkare,ellerotillbörlig konsumenterfärssed eller sätt är motannat
företagadärmed ellerfortsättamarknadsdomstolen förbjuda honomkan attatt

näringsid-anställd hosmeddelashandling. Förbud kanliknande ävenannan
iochhandlar näringsidkares vägnarkare och samt en somvarsomannan

till handlingen.har bidragitövrigt väsentligt
televisionssändning ärgällerstycket förFöreskrifterna i första somen

någotendast isändningen kanriktad allmänhetentill annatäven tas emotom
densamarbete ellerekonomisktbundet avtalet europeisktland är av omsom

gränsöverskridande television.europeiska konventionen om
6.2.4.5 ochi avsnittenbehandlatsregler harMarknadsföringslagens

6.3 och denavsnittbehandlats itobaksreklamlagamaalkohol- ochVidare har
behand-harmarknadsföring läkemedellagstiftning gäller försvenska avsom
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lats i avsnitt 6.4. Konventionens och EG-direktivets bestämmelser har berörts
i avsnitt 8.4.2. Allmänna överväganden har redovisats i avsnitten 9.1, 9.5
och 9.5.7. Begreppet televisionssändning innefattar sådanaäven sändningar

sker via satellitsom

10.4 Förslaget till lag ändring i lagen 1978763om
med vissa bestämmelser marknadsföringom av
alkoholdrycker.

2 § Med hänsyn till de hälsorisker förbundnaär med bruk alkoholsom av
skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring alkoholdryck. Därvidav
gäller särskilt reklam- eller marknadsföringsåtgärdatt inte får företasannan

påträngandeär eller uppsökande ellersom till bruk alkohol.som uppmanar av
Vid marknadsföring alkoholdryck får inte användas kommersiellav an-

i ljudradio- eller televisionsprogram. Dettanons gäller sådanfor sändning
lageni 199200 satellitsändningar televisionsprogramsom avses tillom av

allmänheten sändningenäven endast kan någoti land,om tas emot annat som
bundetär avtalet europeiskt ekonomiskt samarbete eller denav europeiskaom

konventionen gränsöverskridande television.om
Vid marknadsföring spritdryck, vin eller fårstarköl användas kom-av

mersiell i periodisk skrift eller skrift på vilkenannons tryckfrihetsför-annan
ordningen tillämpligär och med påavseende ordningen för dess utgiv-som
ning jämförbarär med periodisk skrift. Detta gäller dock frågai skriftom

tillhandahålls endast försäljningsställe for sådansom dryck.

Alkohol- och tobaksreklamlagarna har behandlats i avsnitt 6.3. Konven-
tionens och EG-direktivets bestämmelser har berörts i avsnitt 8.4.2. All-
männa överväganden har redovisats i avsnitt 9.3.2 och 9.5.7.

10.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1978764om
med vissa bestämmelser marknadsföringom av
tobaksvaror.

2 § Med hänsyn till de hälsorisker förbundnaär med bruk tobaksom av
skall särskild mättfullhet iakttas vid marknadsföring avtobaksvara. Därvid
gäller särskilt reklam- eller marknadsföringsåtgärdatt fårinte företasannan

påträngandeär eller uppsökande ellersom till bruk tobak.som uppmanar av
Vid marknadsföring tobaksvara får inte användas kommersiell iav annons

ljudradio- eller televisionsprogram. Detta gäller sådanför sändning som avses
lageni 1 992 00 satellitsdndningar televisionsprogram till allmänhetenom av

sändningenäven endast kan någoti land, bundetom tas emot ärannat som av
avtalet europeiskt ekonomiskt samarbete eller den europeiskaom konven-
tionen gränsöverskridande television.om

Alkohol- och tobaksreklamlagarna har behandlats i avsnitt 6.3. Konven-
tionens och EG-direktivets bestämmelser har berörts i 8.4.2. Allmänna över-
väganden har redovisats i avsnitt 9.5.7.
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Kommittédirektiv
gå

198921Dir.

radiolagsutredningentillTilläggsdirektiv

Dir. 198921

1989-05-03regeringssammanträdevidBeslut

anför.statsrådet Göransson,Utbildningsdepartementet,Chefen för

förslagMitt

föreslå lagstift-den198505 i uppdragU börRadiolagsutredningen att
bedrivasskallutredningsarbetedetanledningbehövs medning somavsom

TV-utredningen.tillsattanyligendenav
tilltillträdesvensktkonsekvensernavidare belysaUtredningen bör ettav

antagitsnyligen hartelevisiongränsöverskridandekonventionden somom
behövs.lagstiftningdenförslag tillEuroparådet framlägga somsamtav

kabelsåndningslagstiftningföreslåbörRadiolagsutredningen även somen
blir tillämp-satellitprogramvidaresändningförreglerså utformadär att av

sändskategori satelliter ut.från vilkenoberoendeliga programmenavav
ändringar i dennaföreslå andraocksåoförhindradbörUtredningen attvara

lagstiftning.
övrigai deförslagOmnovember 1989.den 1lämnasFörslagen bör senast

desamtidigt, börframinte läggsåterstår utredningsuppdragetdelar avsom
år 1990.utgångenföreklara avvara

uppdragnuvarandeUtredningens

statsråddetbemyndigade regeringenmaj 1985den 15beslutGenom som
tillkallarundradioverksamhetärendenföredrauppgift atttill enhar att om

Utred-lagstiftningen.radiorättsligadenförutredare översärskild att se
radiolagsutredningen.underningen arbetar namnet

medutredningen198521 skulledir.direktivenursprungligaEnligt de
tillståndspliktigamellangränsdragningenfrågorbehandla vissaförtur om

delbetän-1985l oktobertrådsändningar.tillståndspliktigaickeoch avgavs
iFörslagenvideocensuren.och198512 KabelsändningarnaDs Ukandet
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betänkandet har lett till lagstiftning prop. 198586109, KU 1986876, rskr.
37.

Regeringen beslöt vidare den 6 februari 1986 utredningen i uppdragatt ge
föreslå de författningsändringar behövdesatt med hänsyn till den dåsom

planerade försöksverksamheten med radio- och TV-samarbete i Norden
med hjälp Tele-X-satelliten. Med anledning tilläggsuppdragetav av avgav
utredningen februarii 1987 delbetänkandet Ds U 19872 Försöksverksam-
het med frånnordisk TV rymden, rättsliga frågor. Nordiska ministerrådet
beslöt emellertid den 3 maj 1988 upphäva sitt tidigareatt beslut treårigom en
försöksverksamhet med användning Tele-X-satelliten. Förslagen i delbe-av
tänkandet därmed inte längre aktuella.var

Den 23 april 1987 uppdrog regeringen utredningen redovisa sinaatt
överväganden regler för vidaresändning satellitprogramom i kabelnät iav
sådan tid eventuellt ändrade regler kundeatt träda i kraft den juli1senast
1988. Utredningen Iade i oktober 1987 fram delbetänkandet SOU 198763
Vidaresändning satellitprogram i kabelnät. Betänkandet harav remissbe-
handlats har inte lett till lagstiftning.men

Utredningen lade vidare i januari 1989 fram delbetänkandet SOU
19897 Vidgad etableringsfrihet för medier. I betänkandet föreslåsnya att
verksamhet med videotex, elektroniskt.ex. och text-TV skall fallapost utan-
för kravet på tillstånd enligt §5 radiolagen. Betänkandet remissbehandlas
för närvarande.

Enligt de ursprungliga direktiven återstår utredningsuppdraget delsav en
allmän översyn radiolagstiftningen i systematiskt, terminologisktav och lag-
tekniskt hänseende, dels vissa särskilda problemområden, nämligen långdis-
tansöverföring rundradioprogram, sändningar till satelliter,av motverkande

radiostörningar, sanktioner vid överträdelserav radiorättsliga reglerav samt
sändningar teckenspråk till döva.

Ändrade förutsättningar för utredningens arbete

Den nuvarande radiolagstiftningen har sitt i situationen underursprung
1960-talet, då företag, Sveriges Radio AB, hadeett legalt monopol påett
sändningar radio och TV till allmänheten i Sverige. Denav ändring som
skedde år 1978 innebar visserligen det lagfästa monopolet avskaffades,att

den rubbade inte Sveriges Radio-koncernensmen faktiska ensamställning.
Tillkomsten närradion och radiotidningarna innebar ljudradiomedietav att
öppnades för några väl avgränsade verksamheter, starkt skiljer frånsigsom
de sändningar programföretagen inom Sveriges Radio-koncernensom be-
driver. Förslagen i radiolagsutredningens betänkande SOU 19897senaste
Vidgad etableringsfrihet för medier, för närvarande är remiss,nya som
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delarfrån vissalosskopplasinformationssökningformerolikainnebär att av
Radio-koncer-Sverigespåverkardettaregelsystem, attradiolagens utanav

ställning.nens
snabbiinnejustförgäller ärradiolagstiftningen enområde nuDet som
så sä-läggerlagstiftningenframtidaden enangelägetDetförändring. är att

förutsättning-politiskaellertekniskadehållerden ävengrund,ker att om
ändras.arna

påverkabördesådant slag atthar skett ärförändringardeVissa avsomav
rubrikernaunderdemjagbehandlarföljandedet1uppdrag.utredningens

m.m.gränsöverskridande TVKonventionenMedieutvecklingen, om
tillämpningsområde.Kabellagensoch

Medieutvecklingen

antalEtt stortfortsatt. nyaharsatellit-TV-sändningarUtvecklingen av
planerar attellermarknadeneuropeiskapå denkommit inharTV-företag

sändningar.starta
satellit överfrånprogramkanaler utfyrtiotalsändsnärvarande ettFör

Un-Sverige.ividaresändningföraktuellafemtontaldessa är ettAvEuropa.
Samti-öka.satellitkapacitet atttilltillgångenkommerårendeder närmaste

satelliter.starkaretillskeövergångdigt väntas en finansieraförsökerprogramföretagensatellitsändandedeMånga nyaav programföretagfleradetverkar omJustreklam. sommedverksamheten nu
ochmedländer ettmångaipubliknåfrån strävan attbortpå vägär en endatillsigvända etttendens attdetfinnsställetlprogramutbud. ensamma språk.närbesläktadeellertalardärländerfå sammanågraeller manland

ellerSverigeinriktning motmedsändningarbedriverprogramföretagFlera
sänd-sådanainledade attmeddelat atthareller avserländerna,nordiskade

ningar.
dagitordesatellitsända programkanSverigehushåll i seAntalet som

kabelnätenshushåll. Omsamtligafemtedeldvs.000,700 avuppgå till enca antaletkommeråretdetunder senastetaktitillväxt fortsätter somsamma
ärutveckling attdennaResultatet1990.årunder avmiljonenatt passera avskaffadesformellt re-monopolställning, somRadio-koncemensSveriges

bruten.realiteten ärockså iår 1978,dan
proposi-regeringensiuppmärksammasförhållandenabeskrivnahärDe

RadioSverigesförmedelsberäkningartillförslagmed198889129tion
aviseraspropositionenIriksdagen.behandlasnärvarandeför avsomm.m., då1992,juni30denföreperiodenunderredanTV-politikenöversyn aven Radio-kon-Sverigeinomföretagenochregeringenmellanavtalnuvarande

frekvenseroutnyttjadetillledaÖversynen attkunna nusägslöper ut.cernen
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för marksändningar TV tilldelats Sverige kan börjaav användas.som l sam-
band med dessa överväganden kan även Sveriges Radio-koncernens upp-
drag, organisation och finansiering behöva över.ses

Den nämnda översynen har inletts jag, efter bemyndigandeattgenom av
regeringen den 13 april 1989, har tillkallat särskild utredare med uppdragen

utarbetaatt underlag för ställningstagandenett den framtida TV-poli-om
tiken dir. 198915. Utredaren arbetar under TV-utredningen ochnamnet
skall redovisa sitt resultat i september 1989.

I TV-utredningens uppdrag ingår redovisa kostnaderatt för utbyggnad av
sändarnät för rikstäckning, uppskatta deatt tänkbara ekonomiska intäk-

reklamterna i marksänd TV i Sverigeav utforma tänkbarasamt att regler
för reklam i svensk TV. Utredaren skall också belysa frågan om vem som
skall för eventuella reklam-TV-sändningaransvara vilka krav detsamt som
från sida kan finnasstatens anledning ställa sådanaatt sändningar.

I dct nämnda uppdraget ingår vidarenu klargöra vilka konsekvenseratt
eventuell reklam-TV-verksamheten skulle fâ för Sveriges Radios ägarskap,

Ävenorganisation och uppdrag. andra konsekvenser ytterligareattav pro-
gramföretag skulle börja utnyttja marknätet i Sverige skall belysas. Utreda-

skall också hur reglernaren reklam i kabelsändningslagstiftningenange om
kan behöva förändras reklam tillåts i svensk marksänd TV.om

Konventionen gränsöverskridande TVom m.m.

I och med TV-program haratt börjat sändas via satellit till imottagare
flera länder i Europa har förutsättningarna för radio- och TV-politiken änd-

Det interats. är längre möjligt enbart betrakta radio-att och TV-frågorna
nationella angelägenheter,som där enskilda kan utforma reglerstater och

villkor efter förutsättningar och tämligen oberoendeegna omvärlden. lav
stället framträder behovet samverkan mellan olika länder.av

Inom Europarådet har dessa frågor behandlats sedan början 1980-talet.avÅren 1984 och 1986 rekommendationerantogs TV-reklam 84 3],om
användning satellitkapacitetom för TV och ljudradio 22],84av om upp-

hovsrättsfrågor 86 och främjande audiovisuell produktion iom av
Europa [R 86 3].

Vid europeisk fackministerkonferensen massmediefrågor i Wien de-iom
cember 1986 ännutogs Konferensen beslutadeett steg. inom Europarå-att
dets låta utarbeta juridiskt bindanderam instrument rörande gränsöverskri-
dande programsändningar.

En konvention gränsöverskridande television Europeanom Convention
Transfrontier Televisionon har nyligen färdigställts. Europarådets minister-



183Bilaga 1SOU 1992 31

årkommitté beslöt den 27 april i konventionen skall framläggas föratt un-
dertecknande.

Regeringen beslöt tidigare i dag konventionen undertecknasskallatt av
Sverige.

Genom konventionen för Europarådets medlemsstaterupprättas ett ge-
regelverk skall främja flödet mellan ländernamensamt som av program sam-

tidigt hänsyn till nationell kultur och särart.tassom
Konventionens huvudprincip det sändande landetär föratt attsvarar

gränsöverskridande TV-sändningar, antingen de hjälpsker med satellitav
eller uppfyller minimireglerde försätt, programverksamhetenannat som
ställs i konventionen. åtarDe mottagande länderna sig inte hindraattupp
mottagning vidaresändningeller sitt territorium sändningarav som upp-
fyller konventionens krav.

Konventionen innehåller regler för programinnehållet i allmänhet, för re-
klamsändningar och för s.k. sponsrade ocksåDet finns regler förprogram.
hur överträdelser konventionsreglerna skall hanteras. Huvudregeln är attav
tvister skall lösas förlikning. Om de berörda inte kanstaternagenom enas
skall skiljedomsförfarande åt-kunna tillgripas. Vidare får, tillfälligsom en
gärd i fall, detvissa mottagande landet avbryta vidaresändning pro-av en
gramkanal innehåll strider konventionens regler.motvars

Konventionen i kraft månaderträder efter det den ratificeratshartre att
sju vilka minst Europarådet.fem skall medlemmarstater,av av vara av
Parallellt med arbetet inom Europarådet har de Europeiska Gemenska-

EG utarbetat s.k. direktiv till medlemsstaterna vissa före-ettperna om
skrifter TV-sändningar. rådEGs den 13 april 1989 förslag tillantog ettom
direktiv i väsentliga delar konventionstexten.medöverensstämmersom

Kabellagens tillämpningsområde

§ 1985677 kabellagenEnligt 4 lagen kabelsändningarlokala krävsom
tillstånd frågaför lokala kabelsändningar det inte vidaresänd-ärom om

§ningar med 5 första 1966755.stöd stycket radiolagen Undantagetav a
syftar vidaresändning Tillstånd kabellagenrundradiosändningar. enligtav
kan satellitsändningar, upplåtelseegensändningar kanalerelleravse av
andra egensändningar. § satellitsändningför Enligt 2 kabellagen medavses
vidaresändning programkanaler från fast trafik.satelliter iav

Kabelnämnden beslöt den 15 februari 1989 satelliten Astra, äratt som en
medeleffektsatellit, vid behandlass.k. tillämpningen skallkabellagenav som

satellit fastdirektsändande och inte satellit i trafik. Sändningaren som en
från §kan därför enligt kabellagen vidaresändasi kabelnät kravAstra 4 utan
på tillstånd enligt lagen.
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Kabelnämnden har i skrivelse underrättat regeringen beslutet.en lom
skrivelsen anför nämnden den finner det troligtatt del vidare-att storen av
sändningen programkanaler från satellit inom framtidav nära kommeren

ligga utanföratt den reglering kabellagstiftningen innebär. Ensom annan
del satellitsändningarna kommer däremot alltjämtav lagreglerad.att vara
Nämnden finner det angeläget konsekvenserna sådanatt utvecklingav en
beaktas i det fortsatta radiorättsliga översynsarbetet.

Uppdraget

De förhållanden jag här har redovisat anledning till vissasom föränd-ger
ringar radiolagsutredningens uppdrag.av

Tidsplanen för TV-utredningen medger inte detaljerade lagförslagatt ut-
arbetas; Det bör i stället radiolagsutredningens uppgift föreslå denvara att
lagstiftning behövs med anledning det TV-utredningensom läggerav som
fram. Radiolagsutredningen bör också i övrigt beakta TV-utredningens
överväganden. Detta förutsätter givetvis de båda utredningarnaatt arbetar
i nära samverkan med varandra.

Den tidigare nämnda konventionen gränsöverskridande television fårom
konsekvenser för de skall tillträdastater den. Bl.a. måste de kunnasom se
till konventionensatt regler uppfyllda förär alla slag gränsöverskridandeav
sändningar för vilka de enligt konventionen blir ansvariga. Det innebär Lex.

det måste finnasatt regler för innehållet i satellitsändningar sigvändersom
till allmänheten. Konventionen leder också till de svenska reglerna föratt
vidaresändning satellitprogrami kabelnät behöver ändras.av

Radiolagsutredningen bör belysa konsekvenserna svenskt tillträdeettav
till konventionen och lägga fram förslag till den lagstiftning behövs. Närsom.
det gäller regler för reklam bör radiolagsutredningen samråda med TV-
utredningen.

Den tolkning kabelsändningslagstiftningen kommer till iav uttrycksom
kabelnämndens tidigare nämnda beslut innebär vidaresändning i kabel-att
nät sändningar från s.k. medeleffektsatelliterav kan ske tillståndutan av
nämnden. Eftersom kan sigvänta de flesta satellitsändaatt programka-man
naler några år kommer utnyttja medeleffektsatelliterom att eller ännu star-
kare satelliter skulle oförändrad lagstiftning kunna medföra kabel-en att
sändningar satellitprogram normalt kommer kunnaav ske tillstånd.att utan
Eftersom de olika regler och förpliktelser enligt kabelsändningslagstift-som
ningen åligger nätinnehavare knutna till tillståndspliktenär skulle sådanen
utveckling leda till verksamheten medatt kabelsändningar i utsträck-stor
ning skulle oreglerad.vara
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kabelsändningslagstiftning ärföreslåbörRadiolagsutredningen somen
tillämpligablirsatellitprogramvidaresändningså, reglerutformad att avom

Utred-sändskategori satelliterfrån ut.vilkenoberoende programmenavav
lagstift-iändringarföreslå andraocksåoförhindradningen bör attvara

till-erfarenheternatillbefogade med hänsynbedömsningen avvarasom
gäl-När detbeaktas.börkonventionennämndadeniReglernaIämpningen.
börlagstiftningförändradibör förekommaför reklamde reglerler ensom

TV-utredningen.medsamrådaradiolagsutredningen
radiolagsutredningensberörda delaridirektivenangivna ersätterDe här

direktiv.ursprungliga

Utredningsarbetet

den 1ifrågavarande delariförslag senastsinalämnaUtredningen bör nu
återstår utrednings-delarövrigai deförslag1989. Omnovember avsom

årutgångenföreklaradesamtidigt börframläggsinteuppdraget avvara
1990.

Hemställan

medenlighetuppdrag iutredningensändrarregeringenhemställerJag att
anfört.vad harjag

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Utbildningsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL

1989Stockholm
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European convention transfrontier televisionon

Opened for signature May5 1989on

Preamble

The member States of the Council of Europe and the Statesother party
the European Cultural Convention,to signatory hereto,

Considering that the ofaim Councilthe of Europe achieveto greatera
unity between its members, for the of safeguarding and real-purpose
ising the ideals and principles which their heritage;are common

Considering that the dignity and equal worth of human beingevery con-
stitute fundamental elements of those principles;

Considering that the freedom of expression and information, embodi-as
ed in Article of Convention10 the for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, constitutes of the essential principlesone
of democratic society and of the basic conditions for itsa one progress

forand the development of human being;every

Reaffirming their commitment the principles of the freeto flow of infor-
mation and ideas and the indepencence of broadcasters, which constitute

indispensable basis for their broadcasting policy;an
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of culturethe developmentbroadcasting forofAffirming the importance
pluralismsafeguardingconditionsinof opinionsformationfreeand the

politicalanddemocraticallof opportunityequalityand groupsamong
parties;

of information anddevelopmentcontinuedtheConvinced that commu-
of fron-regardlessright,further theshouldtechnologynication toserve

ideasinformation andand impartreceiveseek, totiers, tototo express,
theirwhatever source;

of ofchoiceincreasingdesirousBeing presentto programmerangean
devel-Europes heritage andenhancingtherebypublic,for theservices

cul-determined achieve thisand beingaudiovisual creation, tooping its
circulationproduction andtheefforts increasethroughtural objective to

publicsresponding thethereby expect-tohigh—qualityof programmes,
fields;and culturaleducationalpolitical,theations in

framework ofbroadtheconsolidateneedtheRecognising to re-common
gulation;

of the Europ-the Declaration 1standNo. 2ResolutionmindBearing in
Policy;MediaMassConferenceMinisterial onean

Coun-existingembodied in theprinciplesdevelop thedesirousBeing to
advertising,televisionprinciplesRecommendationsofcil Europe onon

of satellitethethe media,and inbetweenequality useonmenwomenon
of audio-the promotionradio, andsoundandtelevisionforcapacity on

Europe;production invisual

followsagreedHave as

General provisionsIChapter

Object andArticle 1 purpose

embodied inserviceswithconcernedConventionThis programme
theParties,thefacilitate, trans-Thetransmissions. to amongpurpose
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frontier oftransmission and the televisionretransmission programme
services.

A rticle Terms employed2

of ConventionFor the thispurposes

Transmission the initial emission by terrestrial trans-meansa.
mitter, by cable, by satellite of encodedwhatever innature,or or unen-
coded form, of television forservices reception by theprogramme gener-
al public. does includeIt communication services operating indi-not on
vidual demand;

Retransmission signifies the fact of and simultaneouslyreceiving
transmitting, irrespective of the technical employed, completemeans
and unchanged television ofservices, important partsprogramme or
such services, transmitted by broadcasters for reception by the general
public;

Broadcaster the natural legal whoc. means or composesperson
television forservices reception by the general public andprogramme

them themtransmits has transmitted, complete unchanged, byandor a
third party;

d. Programme service all the items within single servicemeans a
provided by given broadcaster within the ofmeaning the precedinga
paragraph;

European audiovisual works creative works, the produc-e. means
tion co-production of which controlled by legalEuropean naturalor or
persons;

Advertisement public intendedannouncement tomeans any pro-
the sale, purchase rental of product service, advancemote toor a or a

idea bring about effectother desired by the advert-tocause or or some
iser, for which transmission time has been advertiser forgiven theto re-
muneration similar consideration;or
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legalof naturalparticipationtheSponsorship person,a ormeansg.
ofproductionin theactivitiesbroadcastingengaged inwho not or

financing ofindirectthe directinaudiovisual works, programmeaor
of thattrademark imagethepromotingwith view to person.orname,a

Field of application3Article

transmittedserviceapplyConvention shallThis to orprogrammeany
the jurisdictionwithinby technicalentitiesretransmitted by meansor

andsatellite,terrestrial transmittercable,of whether byParty, ora
otherindirectly, indirectlyreceived,which be or moreoneorcan

Parties.

andof retransmissionFreedom receptionArticle 4

ininformationandfreedom of expressionParties shallThe ensure
ofProtection Hu-Convention for theofwith Article the10accordance

free-they shallFreedoms andand Fundamental guaranteeRightsman
terri-theirretransmissionshall restrict theof anddom reception not on

of Con-thiscomply with thewhichservicesof termstories programme
vention.

Partiesof theDuties transmittingArticle 5

andby appropriateshalltransmitting PartyEach meansensure,
transmittedservicesallthatthrough its competent programmeorgans,

within thejurisdiction,technical within itsbyby entities mea-meansor
Convention.of thiswith theof Article complyning terms

shalltransmitting PartyConvention, theof thistheFor purposes
be

which the init-the Party intransmissions,of terrestrialin the casea.
effected;emissionial

transmissionsof satellitein the case
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the Party in which the satellite up-link situated;

ii. the Party which the of the frequencygrants satelliteuse or a
capacity when the up-link situated Statein which Par-nota a

this Convention;to

iii. the Party in which the broadcaster has its when responsi-seat
bility under sub—paragraphs i and established.not

When services transmitted from States whichprogramme notare
Parties this Conventionto retransmitted by entities by technicalare or

within the jurisdiction of Party, within the meaning of Articlemeans a
that Party, acting transmitting Party, shall by appropriateas ensure,

and through its compliancecompetent with themeans oftermsorgans,
this Convention.

Article Provision6 of information

The responsibilities of the broadcaster shall be clearly and adequa-
tely specified in the authorisation issued by, concluded with,contractor
the authority of each Party,competent by other legalor any measure.

Information about the broadcaster shall be made available, upon
by the authorityrequest, of thecompetent transmitting Party. Such in-

formation shall include, minimum, the denomination,as a seatname or
and of the broadcaster, thestatus of the legal representative, thename
composition of the capital, the nature, and mode of financing ofpurpose
the service the broadcaster providing intendsprogramme or pro-
viding.

Chapter II Programming matters

Article 7 Responsibilities of the broadcaster

A11 items of services, their presentationprogramme as concerns
and shall thecontent, dignity of the humanrespect being and the funda-
mental rights of others.
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shalltheyparticular, notIn

pornography;particular containand inindecentbea.

racialincitelikelybeviolence toprominence tounduegive to or
hatred.

phy-theimpairlikelywhichservicesof toAll items2. areprogramme
shalland adolescentsof children notdevelopmentmoralmentalsical, or

reception,andof transmissionof the timewhen, becausescheduledbe
them.watchlikelythey toare

facts andfairlythatshall presentbroadcasterThe newsensure
of opinions.free formationtheandevents encourage

Right ofreplyArticle 8

legalnaturalthatshalltransmitting PartyEach oreveryensure
theshall haveof residence,placeof nationalityregardless op-orperson,

legalcomparableotherseekof replyrightexercise toportunity orto ora
transmittedrelatingremediesadministrative to or re-programmes

jurisdiction,within itstechnicalbyentitiesbytransmitted meansor
thatshallparticular,InArticlemeaningwithin the ensureor

ofof right replythethe exerciseforotherand arrangementstiming are
ofeffective exerciseTheexercised.effectivelyberightthissuch that can

shall beremediesadministrativelegalcomparableotherrightthis oror
modalities.theandtimingregards thebothensured as

for theresponsibleof broadcasterthethethisFor namepurpose,
intervals byregularidentified thereinshall be atservice ap-programme

propriate means.

the public majorofAccess eventsArticle 9 to

of therightavoid thelegalthe toshall examineEach Party measures
broad-byexercisetheundermined duebeing toinformationpublic ato
withinretransmission,transmissionfor therightsof exclusive orcaster
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the meaning of Article of of high public interest and whicheventan
has effectthe of depriving large of the public in otherparta one or more

ofParties the followopportunity that television.to event on

A rticle CulturalO objectives1

Each transmitting Party shall where practicable and byensure, ap-
propriate that broadcasters for European works majo-means, reserve a
rity proportion of their transmission time, excluding the time appointed

advertisingto and teletextsports services. Thisevents,news, games,
havingproportion, regard the broadcasters informational, educa-to

tional, cultural and entertainment responsibilities its viewing public,to
should be achieved progressively, the basis of suitable criteria.on

In of disagreement between receiving Party and trans-case a a
mitting Party the application of the preceding paragraph,on recourse

be had, the of of the Parties, Standingthe Commit-at request tomay one
with view its formulatingtee advisory opinion theto subject.a an on

Such disagreement shall be submitted the arbitration procedurenot toa
provided for in Article 26.

3. The Parties undertake look fortogether the appropriateto in-most
and procedures without discriminationstruments betweento support,

broadcasters, the activity and development of European production, par-
ticularly in countries with low audiovisual production capacitya or re-
stricted language area.

The Parties,4. in the ofspirit co-operation and mutual assistance
which underlies this Convention, shall endeavour avoid thatto pro-

services transmitted retransmitted by entities by tech-gramme or or
nical within their jurisdiction, within the meaning of Articlemeans
endanger the pluralism of the and the development of the cinemapress
industries. No cinematographic work shall accordingly be transmitted
in such services, unless otherwise agreed between its rights holders and
the broadcaster, until have elapsedtwo since the work firstyears was
shown in cinemas; in the of cinematographic works co—produced bycase
the broadcaster, this period shall be one year.

7 12-0385.SOU199231
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IIIChapter Advertising

General standardsArticle 11

All shall fairadvertisements be and honest.

Advertisements shall misleading shallbe and prejudice thenot not
ofinterests consumers.

Advertisements addressed children3. using shall avoidto or any-
likely harm their interests and shall havething regard theirto to spe-

susceptibilities.cial

The advertiser shall exercise editorial influence the4. not any over
ofcontent programmes.

A rticle 12 Duration

of advertising shall exceed of dailyThe the15%notamount trans-
this be increased in—mission time. However, 20%percentage to tomay

such offersforms of advertisements direct the public for theclude toas
forpurchase rental of products the provision of services,sale, or or pro-

of advertising does exceedvided the 15%.amount spot not

of advertising within one-hour periodThe given2. amount spot a
shall exceed 20%.not

offers the public for theof such directForms advertisements toas
offor services shallrental of products the provisionpurchasesale, oror

exceed hour day.not one per

Article Form and presentation13

distinguishable such andshall be clearlyAdvertisements recog-as
opti-of service byother thefrom the itemsnisably separate programme

transmitted blocks.shall be inprinciple, theyIncal acoustic means.or
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Subliminal2. advertisements shall be allowed.not

Surreptitious3. advertisements shall allowed,be in particular thenot
productspresentation of services in when ad-or programmes serves

vertising purposes.

Advertisements shall feature,4. visually orally,not or regu-persons
larly presenting and affairscurrentnews programmes.

Article I of advertisements14 nsertion

Advertisements shall be inserted between Providedprogrammes.
the conditions contained in paragraphs of this2 Article fulfilled,5to are
advertisements also be inserted during in suchmay programmes a way
that the integrity and value of the and the rights of theprogramme
rights holders prejudiced.notare

2. In consisting of inautonomous parts, sportsprogrammes or pro-
and similarly structured performancesand comprisingeventsgrammes

intervals, advertisements shall only be inserted between the inparts or
the intervals.

The of3. transmission audiovisual works featuresuch films andas
films formade television excluding series, serials, light entertainment

and documentaries, provided their duration thanprogrammes more
forty—five minutes, be interrupted for each complete period ofmay once
forty—five minutes. furtherA interruption allowed their duration

least minutes longer than complete periods ofat twenty two moreor
forty—five minutes.

Where4. other than those covered by paragraphprogrammes, are
interrupted by advertisements, ofperiod least minutesat twentya
should elapse between each successive advertising break within the pro-
gramme.

Advertisements shall5. be inserted in broadcast of religiousnot any a
service. News and affairs documentaries, religiouscurrent programmes,

and childrens when they less than thirtyprogrammes, programmes, are
of duration,minutes shall be interrupted by advertisements. If theynot
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longer, provisions of thelast for thirty minutes the previous para-or
graphs shall apply.

of productsArticle Advertising particular15.

for products shall allowed.Advertisements tobacco benot

for of all shall complyAdvertisements alcoholic beverages varieties
followingwith the rules

addressed particularly andthey shall be minorsnot to no one asso-a.
of alcoholic beveragesciated with the consumption in advertisements

should be minor;to aseem

of alcohol physicalthey shall link the consumption tonot per-
formance driving;or

they shall claim that alcohol has therapeutic qualities thatnot orc.
sedative of resolving personal problems;stimulant,a a or a means

ofthey shall immoderate consumption alcohold. not encourage or
abstinence moderation in negative light;present aor

they shall place undue emphasis the alcoholic ofnot contente. on
beverages.

forAdvertisements medicines and medical which3. treatment are on-
available medical prescription in the transmitting Party shall noton

be allowed.

for all and medicalAdvertisements other medicines4. treatment
truthfulclearly distinguishable andshall be such, honest, subject toas

verification shall comply with the of of theand requirement protection
fromindividual harm.
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Article Advertising directed specifically single Party61 at a

order avoid distortions and endangeringIn in competition theto
television of advertisements specificallyParty, which andsystem a are
with frequency directed audiences single otherin Party thantosome a
the transmitting shall the television advertisingParty circumventnot
rules that particularin Party.

of preceding shallThe provisions the paragraph apply wherenot

the rules concerned establish discrimination between advertise-aa.
transmitted by entities by technical within the jurisdic-ments meansor

oftion that Party and advertisements transmitted by entities byor
technical within the jurisdiction of another Party,means or

the Parties have concluded bilateral multilateralconcerned or
thisinagreements area.

Chapter SponsorshipIV

A General standardsrticle 71

of wholeWhen series sponsored ina programme or programmes
identifiedshall clearly be such by creditsin appropriate atpart, asor

ofthe beginning andor end the programme.

and scheduling of sponsored inThe content programmes may no
affectbe influenced by the such thecircumstances in toa way assponsor

ofindependence of broadcasterresponsibility and editorial the in respect

programmes.

Sponsored purchaseshall the sale,3. notprogrammes encourage or
ofrental the products of the third in parti-services party,or sponsor or a

cular by making special promotional references those productsto or
services in such programmes.



SOU 1992 31198 Bilaga 2

Prohibited sponsorshipArticle 18

be sponsored by natural legalProgrammes not personsmay or
of thethe manufacture sale products,whose principal activity is oror

ofof the advertising of which prohibited by virtueprovision services,
Article 15.

of affairs shallSponsorship and benotcurrent programmesnews
allowed.

MutualChapter V assistance

Co-operation the PartiesArticle between19

The Parties undertake render each other mutual assistance into
Convention.order implement thisto

For that purpose

Contracting State shall designate authorities, theeach one or morea.
of the Secretaryand address each of which shall communicate toname

General of Council of the of deposit of instrumentthe Europe time itsat
of ratification, approval accession;acceptance, or

hasContracting State designated autho-each which thanmore one
shall specify in its communication under sub—paragraph therity com-a

of each authority.petence

authority designated by Party shallAn a

offurnish the information foreseen under Article paragrapha.
Convention;this

informationfurnish of authority designated bytheat request an
fields byanother Party the domestic law and in the coveredpracticeson

this Convention;
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with the authorities designated by the other Partiesco-operatec.
whenever useful, would effective-and notably where this enhance the

of taken implementation of this Convention;inness measures

Conven-d. consider difficulty arising from the application of thisany
tion which brought authority designated byits attention byto an
another Party.

Chapter VI Standing committee

Article Standing Committee20

ofFor the this Convention, Standing Committee shall bepurposes a
set up.

Each Standing2. Party be represented the Committee bymay on one
delegates. Each delegation shall have Within thevote.or more one areas

of its the CommunityEuropean Economic shall exercise itscompetence,
right with number of equal the number of memberitsto vote votes toa
States which Parties this Convention; the European Economictoare
Community shall rightexercise its in where thenot to vote cases mem-

Statesber concerned theirs,exercise and conversely.

StateAny referred Article3. in 29, paragraph which Par-to not a
Conventionthis be Standing Committeerepresented the bytoty may on

observer.an

StandingThe Committee the advice of4. seek in orderexperts tomay
discharge functions.its its initiative the ofat requestmay, on own or
the body concerned, internationalinvite national governmentalany or

non—governmenta1 body technically qualified the fieldsin covered byor
this Convention be represented observer of ofbyto at partan one or one
its meetings. The decision invite bodies shall takensuch beto experts or

ofby majority three—quarters of the members of the Standing Commit-a
tee.

StandingThe Committee Secretary5. shall be convened by the
General of the Council of Europe. first meeting shall be held withinIts
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Convention.of force of the It shall sub-months of the date intosix entry
of Committe ofthird the Parties thesequently whenevermeet one or

of theof Council of the initiativeMinisters the Europe requests,so or on
Council of accordance with theSecretary General of the Europe in pro-

ofthe Parti-of Article paragraphvisions 23, at request or moreor one
of Articles sub—paragraph andaccordance with the provisions 21,in c,es

paragraph25, 2.

for holdingof shall constitutemajority the Parties6. A a quorum a
of Standing Committee.themeeting

of paragraph and Article paragraphSubject the provisions 23,4to
of Standing Committee shall be taken by majoritythe decisions the a

ofof three-quarters the members present.

Standing Commit-Subject of this Convention, thethe provisions8. to
ofRules Procedure.shall draw itstee up own

ofthe Standing Committee21 FunctionsArticle .

for following the applica-Standing Committee shall responsibleThe be
of Convention.thistion may

ofthe applicationrecommendations the Parties concerningmake toa.
Convention;the

modifications of Conventionthe andsuggest exam-any necessary
of Articleproposed accordance with the provisions 23;ine those in

of questionsthe Parties,examine, at request con-one or morec.
of Convention;the thecerning interpretation

diffi-friendly ofsettlementits best endeavoursd. to anysecure ause
of Articlereferred accordance with the provisions 25;culty into

Committee of concerningthe Ministersmake recommendations toe.
be in-Article paragraphStates other than those referred in 29, toto

Convention.accede thisvited to to
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A 22 Reports of the Standing Committeerticle

After Standingeach meeting, the Committee shall forward the Par-to
ties and the Committee of Ministers of Council ofthe Europe reporta on
its discussions and decisions taken.any

Chapter VII Amendments

A rticle 23 Amendments

Any Party Convention.amendments thistomay propose

Any proposal for amendment shall be notified the Secretaryto
General of the Council of who shallEurope communicate theto mem-
ber States of Councilthe of StatesEurope, the other the Euro-to toparty

Cultural Convention, the CommunityEuropean Economic andtopean
non—member State which has acceded has been invitedto to, toany or

Conventionaccede this in accordance with the ofprovisions Articleto
Secretary General of Council30. The the of Europe shall convene a mee-

Standingof Committeeting the the earliest months following theat two
communication of the proposal.

StandingThe Committee3. shall examine amendment proposedany
and shall submit the adopted by ofmajority three-quarters of thetext a

of Standing Committeemembers the Committeethe of forMinistersto
Afterapproval. its approval, the shall be forwarded the Partiestext to

for acceptance.

Any amendment shall into force the thirtieth after allday4. enter on
the Parties have informed Secretarythe General of their acceptance
thereof.

8 12-0385.SOU199231
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Chapter VIII Alleged violations of this convention

ConventionArticle 24 Alleged violations of this

finds Convention,When Party violation of this shalla a commu-
violationnicate the transmitting Party the alleged and the Par-to two

difficultyshall endeavour the basis ofties the theto overcome on pro-
of Articles andvisions 19, 25 26.

manifest,If the alleged violation of serious and2. naturea grave
which important public issues and Articlesraises para-concerns

firstgraphs paragraph paragraphs12, 13, 14 11 15,sentence,or or
followingand persists within weeks the communication,twoor

provisionally ofthe receiving Party suspend the retransmission themay
incriminated service.programme

exceptionof alleged ofIn all other violation, with the those3. cases
provided for paragraph the receiving Party suspendin pro-may

ofvisionally the retransmission the incriminated serviceprogramme
following the the alleged violationeight months communication, per-

sists.

of be allowedThe provisional suspension retransmission shall4. not
of ofthe alleged violations Articles paragraph 9in 10.case or

Settlement ofChapter IX disputes

A 25 Conciliationrticle

of difficulty from of Convention,arising the application thisIn case
friendly settlement.concerned shall endeavour achievethe parties to a4

Commit-the Standingof the parties concerned objects,Unless2. one
ofitself the disposal theexamine the question, by placing attee may

satisfactory solution rapidlyconcerned in order reachparties to as asa
theformulate advisory opinionpossible and, where appropriate, to onan

subject.
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3 Each concerned undertakes accord the Standing Commit-party to
without delay all information facilitiesand fortee the dis-necessary

charge of functionsits under the preceding paragraph.

A rticle 26 Arbitration

If the parties concerned settle the dispute in accordancecannot
with the provisions of Article they25, by sub-agreement,may, common
mit arbitration, the procedure of whichto provided for in the appen-

Convention.dix this In the absence of suchto within sixagreementan
months following firstthe the procedure of conciliation,request to open
the dispute be submitted arbitration the of ofto theat requestmay one
parties.

2. Any Party time, declare thatat recognises compulso-may, any as
facto and withoutipso special in of other Partyagreement respectry any

accepting the obligation the application of the arbitration procedu-same
provided for in the appendix this Convention.tore

Chapter X Other international theandagreements
internal law of the parties

Article Other27 international agreements arrangementsor

In their mutual relations, Parties which members of theare
European CommunityEconomic shall Communityapply rules and shall

therefore apply the rules arisingnot from Conventionthis inexcept so
far Communitythere rule governing the particular subjectas no con-
cerned.

Nothing in this Convention shall the Parties fromprevent con-
cluding international completing developingagreements its provi-or
sions extending their field of application.or

In the of bilateral this Convention shallagreements, altercase not
the rights and obligations of Parties which fromarise such agreements
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ofaffect of other Parties their rightsand which do the enjoymentnot or
Convention.the performance of their obligations under this

the Convention the ofRelations and internal lawArticle 28 between
the Parties

fromConvention shall the Parties applyingNothing in this prevent
provided for Conventionstricter detailed rules than those in thisor more

technicaltransmitted by entities byservicesto or meansprogramme
ofArticlethe meaningwithin theirjurisdiction, within 3.

Chapter XI Final provisions

Signature forceArticle and into29 entry

for StatesConvention shall be signature by the memberThis open
States the Cul-of Council of and the other Europeanthe Europe toparty

Community.Economic sub-tural Convention, and by the European It is
approval. of ratification,ratification, Instrumentsject acceptanceto or

with the Secretary General ofapproval shall be depositedacceptance or
Council ofEurope.the

force first day ofConvention shall into the the monthThis2. enter on
of period of three months after the dateexpirationfollowing the a on

five States of CouncilStates, of which least member thewhich atseven
Conventionbe by theof expressed their boundEurope, have consent to

of preceding paragraph.accordance with the provisions thein

of later dateState the time signature priorA3. at at toanymay, or
State,force of Convention of that declarethis inthe into respectentry

Convention provisionally.shall apply thethat

of State referred the Europeanin paragraphIn to4. respect orany
subsequently their beCommunity, whichEconomic consent toexpress

force first ofConvention shall the day thethis intobound by it, enter on
of of months after thethe expiration period three datefollowingmonth a

of ratification, approval.ofof the instrumentdeposit acceptance or



SOU 1992 31 205Bilaga 2

StatesArticle Accession non-member30. by

Committeeof Convention, ofAfter the into force this theentry
Contracting Sta-of Council of after consulting theMinisters the Europe,

ConventionState accede this by decisioninvite other totes to aanymay
of Statute oftaken the provided for Article the theby majority in 20. d

ofCouncil of of the representativesEurope and by the unanimous vote
Contracting States Committee.the entitled sit theto on

of State, Convention shallacceding this intoIn respect enterany
offorce first day of the month following the expiration of periodthe aon

of of ofthree months after date deposit the instrument accessionthe
Secretary General ofwith the of the Council Europe.

Article 31 Territorial application.

State of when depositing its in-Any the time signatureatmay, or
of ratification, specify theapproval accession,strument acceptance, or

Conventionterritory territories which this shall apply.toor

State declaration addressed the2. Any later date, byat tomay, any a
Secretary General Council ofof the of Europe, extend the application

Convention specified declaration.this other territory in the Into any re-
of Convention force firstsuch territory, the shall into theenterspect on

following of of af-day of the month the expiration period three monthsa
of of Secretary General.the date receipt such declaration by theter

declaration made under paragraphs in3. Any the precedingtwo may,
of specified withdrawn byterritory in such declaration, berespect any a

notification addressed the Secretary General. The withdrawal shallto
effective ofbecome first day of the month following the expirationtheon
of after of notificationperiod six months the date receipt of such by thea

Secretary General.
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32 ReservationsArticle

of ratifi-of when depositing its instrumentthe time signatureAt or
cation, approval accessionacceptance, or

State the right thedeclare that restricttomay reserves re-anya.
the that does complytransmission its territory, solely to extent noton

with its domestic legislation, of services containing adverti-programme
forfor providedalcoholic beverages according the rules in Ar-tosements

of Convention;ticle paragraph this15,

United declare that rightthe Kingdom the not tomay reserves
ad-fulfil the obligation, in Article paragraph prohibit15,set toout

for of forvertisements tobacco products, in advertisements cigarsrespect
and tobacco broadcast by the Independent Broadcasting Authoritypipe

terrestrialby its territory.means on

other be made.No reservation may

preceding paragraphreservation made in accordance with the2. A
be ofthe subject objection.notmay an

Contracting StateAny which has made reservation under3. para-a
graph wholly partly withdraw by of notification add-1 may means aor

Secretary Council ofressed the General of the The withdra-Europe.to
effect of of notification Sec-wal shall take the date receipt such by theon

General.retary

ofParty which has made reservation of provisionA in4. respect aa
Convention application ofthis claim the that provision bynot anymay

other Party; however, its reservation partial conditional,may, or
the of far itselfclaim application that provision in has acceptedso as

it.

Article 33 Denunciation

denounce this Convention by ofAny Party time,atmay, any means
notification addressed Secretary General of Council ofthe thetoa

Europe.
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Such denunciation shall become effective firstthe day of theon
followingmonth the ofexpiration period of six months after the date ofa

receipt of the notification by the Secretary General.

A rticle 34 Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member
States of Council,the the other States the European Culturalparty to
Convention, the European CommunityEconomic and State whichany
has acceded has been invited accede Conventionthis ofto, to toor

signature;anya.

the deposit of instrument of ratification, approvalacceptance,any
accession;or

date of forceinto of Conventionthis inentry accordance withc. any
the provisions of Articles 29, 30 and 31;

d. established in accordance with the provisions ofreport Articleany
22;

other declaration, notificationact, communication relatinge. any or
Convention.thisto

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed Convention.this

Done the in English and French, bothat being equallytexts..., ...,
authentic, in single which shall be deposited in the archives of thea copy
Council of Europe. SecretaryThe General of Councilthe of Europe shall
transmit certified copies each member State of the Councilto of Europe,

the Statesotherto the European Cultural Convention,party to theto
European Economic Community and State invited accedeto to toany
this Convention.
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APPENDIX

ARBITRATION

Secretary Generalnotified theshall befor arbitrationA torequest
ofshall include the the otherCouncil of Europe. toof the partyname

Generalof Secretarythe dispute. Theand the subjectdisputethe matter
thisreceived all the Partiesinformationtheshall communicate to toso

Convention.

of whichof dispute between PartiesIn the2. twoevent aonea
itselfCommunity, latterEconomic theState of the Europeanmember

both theshall be addressedfor arbitrationthebeing Party, torequesta
Sec-notify theCommunity, which jointly, shallState and themember to

of whether themonth of receipt thewithinGeneral, request,retary one
State Commu-Community, member and thetheState themember oror

notifica-ofthe absence suchshall be the dispute. Injointly,nity party to
State Communitymember and thesaid time—limit, thewithin thetion

forthe disputeand theconsidered beingshall be party tosameas one
constit-of governing theof application the provisionsthethe purposes

applytribunal. The shallof the arbitrationprocedureution and same
Community themselvesState jointlyand thethe memberwhen present

paragraph, the time-envisaged by thisthe dispute. Inparty to casesas
hereafterfirst of paragraphforeseen theof month in 4limit sentenceone

months.extendedshall be twoto

each of theof membersshall consist threetribunalarbitrationThe3.
arbitratorsthearbitrator;shall appointdisputeparties the twoto soone

arbitratorthe thirdbyshall designateappointed agreementcommon
of tribunal.the chairman theshall bewho

the dispute,of of the partiesnational eithershall beThe latter tonot a
of ofeither thosethe territoryof residence inusual placehave hisnor

withdealt theof them, haveemployed by eitherbeparties, casenornor
capacity.anotherin

withinarbitratorappointedof hasthe partiesIf not4. oneanone
Secretaryby theof thecommunicationfollowing themonth request

oftheshall be appointedof heCouncil Europe,of the at requestGeneral
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the other by the president of the Courtparty European of Human Rights
within further one—month period. If the President of Courtthea un-
able ofnational ofto the partiesact the dispute, thetoor a one ap-
pointment shall be made by the Vice—President of Courtthe by theor

senior judge Courtthemost who available andto national ofnot a
of the parties the dispute. The procedure shall beto observedone same

within ofperiod followingmonth the appointment of the seconda one
arbitrator, the Chairman of the arbitration tribunal designated.not

The5. provisions of paragraphs 3 and shall apply, the4 as case may
be, in order fillto any vacancy.

Two6. parties which determine by that they inagreementor more are
the interest shall appoint arbitrator jointly.same an

The7. parties the dispute and the Standing Committeeto shall pro-
vide the arbitration tribunal with all facilities for the effectivenecessary

ofconduct the proceedings.

8. The arbitration tribunal shall draw its Rules of Procedure.up own
Its decisions shall be taken by majority of its members. Its awardvote
shall be final and binding.

The award of the arbitration tribunal shall be notified Secre-theto
General of the Counciltary of Europe who shall communicate allto

the Parties this Convention.to

10. Each the dispute shall bearparty to the of the arbitratorexpenses
appointed by these parties shall share equally the of the oth-expenses

arbitrator, well other entailed by the arbitration.costser as as
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hlavingregardtotheopinionoltheficortomicarldsocial Whereasthefleatyptovideslortheisuingoldirectives
Committee lorthecoordinationolptovisionstofacilitatethetaking1.

upolactivitiessself-employed persons
Whetenstheobjectivesoftheflommunilyaslaiddovnin
the WhereasTreaty relationinclude broadcastingesublishing constitutes.incloser normalunionan eventhe circurnstances, oi Europe. servicewithincatering theamong closer meaning ofrelations thearbetweentheStates Treatybelonging theCommunity.ensuringtotheeeonomicandsocialptogtesolitscountries

action eliminate Whereastheheatyprøvidesiorfreemovementoiallthecommon barrierswhichto divide
Europmencouragingthecortstantimptoverrtentofthe servicesnormally provided against withoutpayment.Irving condtuoosolitspeoplessuellasensunng‘ exclusiooongroundsoltheirculturalorothereontentthe
pteserutionandsuengtheningolpeeceandlibettyz atdvithourvaictionolnationalsolhlentberstntes

esablishedinacommunirycounrryorherthanthatol
Whcte8thcTreetyprovidcslotthecstablishmenIola thepersonfoevrhomtheservioesareintended;

market. including the abolition.common betweenaMemberstatesoiobstaclestoireedørrtolmovementior Whereasthisrightasappliedtothebroadcastingand
servicesandtheirtstittrtionoiasystemetmiringthat of television services also specificacompetitionin theoommon marletisnotdistorted manifestation Communityin law of generala moreprinciple.name, the freedomof expresion enshrinedasinArticle l0lolthe0onvention forthePtotectionof
otnriomtechnologiesareoneolthevaysolpursuing HumanRightsandFundamentalFreedomsratifiedby al
the objectives Membero Statesthe wheresCommunity; forwhereas this the issuingofreasonmeasures directives the broadcasrinoand distributionon of

television their freeprogrammesmustensureojNocn9.I7.7.me.p.4. movementin the light of the saidArticle and subjecteo1Nocn.z1.2.isu.;;s3.-uaojnocrsxzaa only thetolimits989. by paragraph2 of thatArticleandbyset Article 56o‘l Nocm.n.r. 1974.29. ofI the Treaty;
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restrictionsleadwouldwhichpositions otdominant toadministrativeandregulationsWhereas the laws. thofandinformationtelevisedoffreedomandpluralismofpursuitconcerningtheStatesMemberinmeasures whole;informationsectoras aand cablebroadcasterstelevisionactivities operatorsas freeimpedethewhichofdisparities.contain maysome
andCommunitythebroadcastswithinof maymovement

market;thewithincompetitiondistort common specificallyconfined tobeingDirective,thisWhereas
prejudicewithoutrules, tobroadcastingtelevision

inharmonization,ofCommunityfutureexisting actsor concerningprovidefreedom requirementsall such restrictions mandatoryWhereas satisfyto particularon to ofbe fairnessand theCommunitytheserviceswithin ofbroadcasting must the protection consumers
competition;andthe Treaty;abolishedunder transactionscommercial

hand withhand insuch abolitionWhereas must go makeneededneverthelessco-ordination toWhereascoordi-thiswhereasapplicablelawsof thecoordination producingand industries programmesforeasier personsof thepursuitthefacilitatingbe aimednation atmust theirandtakeobjectiveculturalhaving pursueto upagenerally,theconcernedand,activitiesprofessional more activities;thewithinand ideasof informationfree movement
Community;

publicallofinrequirementsminimum respectWhereas
fortelevisionCommunityprivate programmesthatsufficientandconsequentlyWhereas ornecessary ofbeenhaveproductionsaudio—visual meansEuropean afromMemberStateofwith the lawcomplyall broadcasts andproductionindependentproduction,promotingwhich they emanate andindustriesabovementionedthedistribution in are

alreadywhichotherinstrumentscomplementary orareto
objective;thefavourproposedbewill to samerulesminimumthedownDirective laysWhereasthis

transmission inoffreedomneeded guaranteeto
affect thetherefore, doeswhereas.broadcasting; not
authoritiesand theirStatesMember ofof the marketsresponsibility thereforeWhereas promotetonecessaryincludingtheregard the organization Membersystems thewith inproductionsfor televisionto sufficientsize— taxationauthorizationadministrative byof licensing, onlyinvestmentsor States not— to necessaryrecoverthewhereasoffinancingand the marketsnationalrulesopeningcontent programmes; establishing upcommonMemberthedevelopmentsinof culturalindepende whereproductionsfor Europeanenvisagingalsobybutthediversity inof culturalpreservationand theStates majorityappropriateand bypracticable means aunaffected;Community thereforeremain Memberof alltelevisionproportion in programmes

of themonitoringtheorder allowinwhereas,States; to
of thepursuitand therulesof theseapplication

CommissiontheprovideStateswillMemberobjectives,market,that alltheinWhereas commonnecessary. of proportionstheapplicationthewithreceptionintendedforfrom andemanating reportbroadcasts ona independentandworksreserved for Europeanintendedthoseand particularthe Community inwithin
calculationtheforwhereasthis Directive;productionsinshould theState,anotherMemberfor inreception respect

of thetakenshould beproportionsof suchapplicable accountStateMemberof the originatinglaw to theRepublic andHellenicof thespecific situationthatthe public infor receptionbyintendedbroadcasts
CommissionwhereastheRepublic; mustPortugueseof Directive;thisand the provisionsStateMember
of theseStatesMemberother reportsinform the

takingopinionbyappropriateaccompanied,where an
achieved relationinparticular,of, in toprogressaccountMemberoriginatingthat therequirementWhereasthe broadcasts theinof firstthe sharepreviousyears,nationalcomplywithbroadcastsverify thatshouldState ofcircumstancesparticulartheprogramming, newundersufficientDirectivethiscoordinatedbylaw as ofspecific situationtheandbroadcasterstelevisionof broadcastsfreeCommunity law movementto ensure capacityproductionaudio-visualwith lowcountries orathegroundsinthecontrolsecondarywithout sameon restrictedlanguagearea;the receivinghowever,whereas.MemberStates;receiving

specificand underexceptionallyStateMember may. ofretransmissionsuspendtheprovisionallyconditions
broadcasts worlrs’televised shouldbe‘Europeanfor theseWhereas purposes Memberpossibilityoftheprejudicedefinedwithout to

regardsdefinitiondetaileddownlayingStates asmorea injurisdictiontheirunderbroadcasterstelevisionMemberStatesfor theessentialWhereas to ensure withcomplianceinArticle 3 lwithaccordancedetrimentalwhichofthe prevention acts provemayany objectivesof thetakenbeingandlawCommunity accounttrade televisionand inoffreedom movementto Directive;of thisofcreationthewhich promotemayorprogrammes
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Whereas seekimportant whilst directlymentioningthe tobaccoproduct.seekappropriateinstrument notto
advertising using brandand circumventthe ban byprocedures accordancein with Community law in to on

ofdistinctivefeatures tobaccoorder symbols otherthe implementationof theseobjectivesto promote names. or
mainproducts of undertakingswhose knownwith view adoptingsuitable or orto toa measures encourage of productsincludethe production sale suchthe activitiesactivity and developmentof Europeanaudio-visual or

productionanddistribution.particularlyin countrieswith
low productioncapacity restrictedlanguage equally prohibit all televisionWhereasa or area tonecessary

for andmedicaladvertising medicinalproducts treatment
withinMemberStateavailableonly prescriptionin theonWhereasnational schemesfor the developmentsupport introducejurisdictionthe broadcasterfalls andwhose toof Europeanproduction farbe applied theymay so as ofadvertisingthe televisionstrict criteria relating tocomply with Community law; alcohollcproducts

Whereas practicable.commitment.where certaintoa a ofview of the growing importanceWhereas inofproportion broadcastsfor independentproductions. financingof appropriatesponsorshipin the programrnes.created producer who independent ofare rulesshouldbe laid down;
btoadcuters.will stimulate of televisionnew sources
production. of smallespecially the creation and furthermore. introducenrlesWhereas totonecessarymedium-sired enterprises;whereas will offer new developmentofthe physical.mentaland moralprotectopportunitiesand outlets the marltetingof creativeto and televisionadvertisingminors in programmestalents of employment of cultural professionsand
employeesin the culturalfield whereasthe definitionof

broadcasters normallyWhereasalthough television arethe of independentproducer the Memberconcept andbound that facts eventsto presentprogrammesensureStatesshouldtake of thatobjective givingdueaccount fairly. nevertheless that they should beimportantconsideration small and medium-sind producer andto subject specific ofobligationswith the rightto respecttomalting possible authorizefinancialparticipationto reply that whoseequivalentremediesor personso anythecoproductionsubsidiariesof televisionorganizations;
legitimateinterestshavebeendamaged assertionan
madein the of broadcasttelevisioncourse programmeaWhereas for MemberStatesto effectivelymeasures necessary exercisesuch right remedy.are may orthat period betweenthe firstcertain elapsesensure a

cinema showing of firstwork and the televisiona
showing;

HASADOPTEDTHISDIRECIWE
Whereasin order allowfor favourofactivepolicyinto an

specific language.MemberStates free layremain toa
down detailed rulesstricter in particular themore or on CHAPTERlbasisoi languagecriteria, long theserules inas as are
conformity with Community particularlaw. and are

applicable the broadcastsretransmissionoinot to Definitionsoriginating in other MemberStates;

Whereas in order that the interests ofto ensure Article ltelevisionviewers fully and properlyconsumersas are
protected. essentialfor televisionadvertising beto ithe ofFor this Directivesubject certain number of minimum rules and purposeto a

and thatstandards the StatesMember maintainthemust broadcasting’television initiala the transmissionmeansright detailed stricterrulesand in certainsetto more or by wire the including thatair. satellite.inor overcircumstances lay down different conditions forto unencoded encoded form. of televisionortelevisionbroadcasters their jurisdiction;under intendedfor receptionby the public.programmesV
includesthe communicationof betweenprogrammes

WhereasMemberStates. due regard Communitywith underlaltingswith view their beingrelayed theto to toarelation forlaw and in broadcastsintendedsolely the public. doesto include communicationservicesnot
national whichterritory be received.directly providing ofitems information othernotmay or or messagesonindireetly. MemberStates. beablein individualdemandsuch telecopying.electronicdatamust tooneor more asdifferentlay down conditions for the insertion of banltsand other similar services
advertising and different limits for the volume oi advertisingb television form ofmeansany announ- -facilitate theseadvertising order particularin to broadcast for for similarincement paymentreturn otbroadcasts; consideration public undertakingprivate ina or

with trade.business.craft professionconnection ora
goodsWhereas prohibit all television order the supplyoiln services.to promoteto ornecessary

and including immovable rights andadvertising other rohaccocigarettespromoting property. or
advertising obligations. forproductsincluding indirect forms of which. in payment.return
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Exceptfor the of Article I8. this does infringementsandof its intention restrictpurposes not to retrans-
include direct offers the missionshouldpublic for such infringementthe sale. again;to any occurpurchase rentalof products for the provisionofor or cl consultationswith the thetransmitting State andservicesin forreturn payment; Commissionhave produced amicablesettle-not an

of forwithin days the notificationprovidedl5c ‘surreptitiousadvertising‘ mentthe representationinmeans andin point the allegedinfringementc. persists.words picturesof goods.services.the theor name.trademark theactivitiesof producerof goodsor a or aproviderof The Commissionservices shall thatin when the suspensionsuchprogramme ensurerepre-
sentation intended the broadcaster compatiblewith Communitylaw. askthe Memberto serve may
advertisingand Statemight concerned end whichmisleadthe public suspensionits to put toto an aas

Such Communitylaw, of Thisrepresentation considered be inten-nature. contraryto matterto asa urgency.
tional in particular done provision without prejudice the offor applicationtoreturn payment any

for similar consideration; procedure.remedy sanction the infringementsinor toor
question thein MemberStatewhich hasjurisdictionover‘sponsorship’d contribution made bymeans any a the broadcasterconcerned.public privateundertaking engagedin televi-or not

sion broadcastingactivities thein productionofor This Directiveshall intendedapply broadcastsnot toaudio-visualworks. the financing of televisionto exclusivelyfor receptionin Statesother than Memberwith view promoting its itsprogrammes toa name. States.andwhich receiveddirectly indirectlyinnotare ortrademark. its image.its activities its products.or MemberStates.one more

Article JCHAPTER

MemberStatesshall freeremain requiretelevisionto
broadcastersunder their jurisdiction lay downto more
detailed stricter rules in the coveredby thisGeneral provisions or areas
Directive.

MemberStatesshall. appropriatemeans.ensure.
within the frameworkof their legislation,that televisionArticle 2
broadcastersunder their juriwiction comply with the
provisionsof this Directive.

EachMemberStateshall that all televisionensure
broadcaststransmitted

CHAPTERlllby broadcastersunder its jurisdiction.or—
by broadcasterswho,while beingunderthe juris-not— diction of MemberState.make of frequency Promotion of distribution andany production of televi-use a

satellitecapacitygrantedby. satelliteup-linltor siona or a programmessituatedin. that MemberState,

complywith the lawapplicable broadcastsintendedforto Article 4the public in that MemberState.
MemberStatesshall wherepracticableandbyensure

appropriateMemberStates thatbroadcastersshall freedom forof Europeanreception means.ensure reserve
withinand shall works. therestrict meaningof Articleretransmission majoritytheir territoryofnot on a propor-

tion oftelevision theirbroadcastsfrom transmissionother time. excludingMember theStates for time
appointedwhich fall within the fields advertisingandcoordinated this to sportsevents.reasons news, games.
teletextDirective. services.ThisMember States proportion.having regardprovisonally thesuspend tomay
broadcastersretransmissionsof television informational.broadcasts educational.the following cultural and

conditions fulfilled enterta‘ responsibilities its viewing public.are to
shouldbe achievedprogressively. the basisof suitableon
criteria.a televisionbroadcast fromcoming anotherMembera

Statemanifestly.seriouslyandgravelyinfringesArticle
Where the proportion laid down in paragraphI

beattained. be lowerthanthecannot mustnot avengeb during the previousI2 months,the broadcasterhas for theI988 MemberStateconcerned.infringed the provision least prioratsame twoon
occasions; However. of the Hellenic Republicand therespect
the Memberc Stateconcernedhasnotified the broad- PortugueseRepublic.the I988 shall be replacedyearand the Commission writing of the alleged thecaster I990.year
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From 3 October l99l, the within ofMember Statesshall the jurisdiction of the FederalRepublic
providethe Commission Germany.works from German wheretheterritorieswithtwoevery reportyears a onthe applicationof this BasicLawdoes fulfilling the conditionsArticle applyandand Article not

of paragraph2;
That shall particularinclude statisticalreport state-a b worksoriginatingfrom third StatesEuropean partytothe achievementof the proportionrelerred inmenton to the EuropeanConvention TransfrontierTelevisiononthis Article and Article for5 each of the television of the Councilof Europeandfulfilling the conditionsfalling within the jurisdictionof theMemberprogrammes of paragraph2 ;Stateconcerned.the in each for the failurereasons. case.

attain that proportion and the adoptedto works fromother third countriesc originating Europeanmeasures or
envisagedin order achieveit. and fulfilling of paragraphto the conditions

The Commissionshall inform the other MemberStates
and the EuropeanParliamentof the which shall andThe worksreferred paragraph balreports. to arebe accompanied.whereappropriate. opinion.The works residingmainly madewith authorsandworkers inan
Commissionshall the applicationof this Article Statesreferred in paragraph a andbIensure one toor more
and Article in5 accordancewith the provisionsof the providedthat theycomplywith of followingthreetheone
Treaty.The Commission take its opinion, conditionsaccountmay
in ofparticular. achievedin relation previoustoprogress

the shareof first broadcastworks theyears. program- a they made producersestablishedbyare one or moreming. the particular circumstancesof televisionnew ofin thoseStates;one or more orbroadcastersand the specificsituationof countrieswith a
low audiovisualproductioncapacity restrictedlanguageor b productionof the works supervisedand actually
area. controlled producersestablishedinone or more

of thoseStates;one or more or
The Council4. shallreviewthe implementationof this oflthosethec contributionof co-producers States theArticle the basisof from tothe Commissionon reporta co-productiontotal prepondetantand theaccompanied costsby proposalsfor revisionthatany may co-production controlled bydeemappropriate notlater than the ofend the fifth one or moreno year producer establishedoutsidethoseStates.from the adoptionof the Directive.

To that end,the Commission shall. the basisofreport on worksThe referred3. in paragraph c workslthe toinformation provided areby MemberStatesunderpara- madeexclusively co-productionin with producersor esta-graph take particularof developmentsin theaccount blishedin byMemberState producersCommunity esta-oneor moremarketand of the internationalcontext. blished in Europeanthird countrieswithone or more
which the Community will conclude inagreements
accordancewith the proceduresof the Treaty, those

Article 5 works mainlymadewith authorsandworkersresidingare
in EuropeanStates.one or more

Member Statesshall where practicableandensure,
appropriate thatbroadcasters least °ol0means, atreserve
of their transmissiontime. excludingthe time appointed Works which4. Europeanworks within thenotareadvertisingand teletextto sportsnews, events. meaningofgames, paragraph but mademainly with authors
services, altemately, the discretionof the Memberor at andworkersresiding MemberStates,shalloneor moreState. least l0°o of their programmingbudget.forat be considered be Europeanworksto to extentan cones-Europeanworks created producerswho indepen- ponding the proportion ofare the contribution oftodent of broadcasters.This proportion,having regard Communityco-producersto the total productionto costs.broadcasters’informational, educational,cultural and
entertainment responsibilities its viewing public,to
shouldbe achievedprogressively. the basisof suitableon
criteria; be achievedby earmarking adequatemust an
proportion for works,that worksrecent to trans-say Article 7mitted within five of their production.years

MemberStatesshall that the televisionbroadcas-ensureArticle 6 undertheir jurisdictiondo broadcast cinema-ters not any
tographicwork.unlessotherwiseagreedbetweenits rights
holders theand broadcaster.until haveelapsedWithin the meaning of this chapter, ‘European two years
sincethe firstworks’ work shownin cinemas thein ofthe following was onemeans
MemberStatesof the theCommunity; of cinema-caseworksoriginatingfrom Membera Statesof the Commu- tographic works co-produced the broadcaster.this

nity and, regardstelevisionbroadcastersfalling periodshall beas one year.
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inserted inbeshallAdvertisementsArticle any8 not
affairsandNewsof religiousservice.broadcast currenta andreligiousdocumentaries,Wherethey of programmes,consider for language programmes,purposesnecessary programmeddurationchildrens theirwhenpolicy. the Member CommunityStates.whilst observing programmes,
adver-interruptedbyshall belessthan minutes30 notlaw. regards of televisionallmayas someor programme of minutesduration 30programmedtheirtisements.broadcasters downunder their jurisdiction. lay more shallparagraphsof the previousprovisionslonger,thedetailed ofparticular the basisstricter rules in oror on

-Pply-languagecriteria.

Article 2lArticle 9
shallTelevisionadvertising notbroadcastsThis televisionchaptershall apply localnot to

forming of network.nationalnot part dignitya for humanprejudicea respect
ofgroundsdiscriminationincludeb orrace,sexonany

nationaliry;CHAPTERIV
beliefs;politicalreligiousoffensivebec to or

safety;healthprejudicialbehaviourd toto orencourageand sponsorshipTelevision advertising ofthe protectionprejudicialbehavioure toencourage
environment.the

Article I0
Article 13readily recognizableTelevisionadvertisingshall be

from other of thesuchand ltept quite separate partsas andotherfor cigarettesof televisionadvertisingAll formsoptical andorservice acousticprogramme means. prohibited.productsshall betobacco
the exception.Isolatedadvertising shallremainspots

rticleA 4Itechniques.Advertisingshall subliminalnot use
medicalproductsandfor medicinaladvertisingTelevision

shall be prohibited.Surreptitiousadvertising4. Memberprescription theavailableonlytreatment on
shallthe broadcasterfallswhosejurisdictionStatewithin

prohibited.beArticle II

Advertisements inserted betweenshall be A rricle I 5
Provided containedinthe conditionsprogrammes. para-

advertisementsgraphs of this Article fulfilled, shall2 5 alcoholic beveragesTelevision advertising forto are
alsobe insertedduring such followingcomply with the criteriamay programmes a way

that the integrityandvalueof the takingintoprogramme, parti-aimedspecifically minors inbea atnot or,maynaturalbreaks the durationand ofin andaccount nature cular, depict minors consumingthesebeverages;the the of holdersand rights the rightsprogramme, are
shall link the of alcoholprejudiced. b consumption tonotnot

physicalperformance driving;enhanced toor
ofln consisting autonomouspans.programmes or the impressionthat theshallc createnot consump-similarly andand structuredsports eventsprogrammes sexualtowardssocialof alcohol contributestion oradvertisementsshallperformancescomprising intervals, success;be insertedbetweenthe the intervals.only partsor alcoholhastherapeuticqualitiesd shall claimthatnot

ofstimulant. sedative resol-that or a meansor a aThe of audiovisualworks suchtransmission as conflicts;ving personalexcludingfeaturefilms and films made for television
ofimmoderateconsumptionshalldocu- eandserials,light entertainmentseries, not encourageprogrammes

moderationabstinence inalcoholprogrammeddurationprovidedtheirmentaries, present aorormore
light;negativeinterrupted forbe eachthan minutes,45 oncemay

A further interruptioncompleteperiodof 45 minutes. high alcoholicf shall placeemphasis contentnot onduration least 20their programmedallowed at quality of beverages.being positive theas aperiodsofcomplete 45thanlongerminutes two or more
minutes.

Article I6
coveredthoseother thanWhere programmer, physicalmoralshallTelevisionadvertisingperiodofadvertisements.interrupted notparagraph orcauseaare thethereforecomplywithandshalldetriment minors.eachsuccessiveshouldelapsebetweenleast20 minutes toat

following criteria for their protectionwithin theadvertisingbreak programme.
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underbroadcastersfor televisionbroadcastingtelevisionproductshall directlyexhortminors buya tonot ora televisedfordemandreconcilejurisdiction,theircredulity; totheir inexperienceserviceby exploiting so asora intakingpublic interest,with theadvertising accountpersuademinorsb shall directly tonot encourage ofparticularthe goodsothers purchasetheir to orparentsor
educa-information,providingbeing advertised; of televisioninservices the rolea

entertainment;andculturetion.Inceial minorsshall Ioit thec trustnor sP PexP of theandof informationof pluralismprotectionother theteachers bparents. or persons;
media.dangerousminors ind unreasonablyshowshall not

situations.
Article 20

rIiceA 7 withI MemberStatesArticleprejudiceWithout may.to
otherconditionsdownlayCommunitylaw.regardfordue

the Articleshall andinSSponsoredtelevision Article 2laid downinthose llmeet than toprogrammes
thesolely forfollowing requirements intendedof broadcastsinI8 respect

received,directlybewhichnationalterritory not ormayof sponsoredandschedulingthea programmescontent States.Memberotherindirectly. in or moreoneinfluenced thebecircumstancesin sponsornomay
andedito-affect responsibilitythein such towayasa

ofbroadcasterindependenceof therial respect Article 21
programmes

of laws,framework theirwithin theshall.MemberStatessuch theclearlyidentifiedb they bemust nameas dobroadcaststhatof televisionthat in the notcaseandor ensurethe beginningofandor logo the atsponsor appropriateof this chapter,provisionswith thecomplyof thethe end programmes; thesewithcomplianceapplied to securearemeasuresof thepurchase rentalthetheyc not ormust encourage provisions.third inof theproducts services party.orsponsor aor
promotionalreferencesspecialparticularby making to

thoseproducts services. VCHAPTERor

sponsoredbeTelevision notmayprogrammes of minorsProtectiontheprincipal activitywhosenatural legalor persons
ofproducts. the provisionmanufacture sale of oror

prohibited Articleof whichthe advertisingservices. Article 22I3 I4.or
takeappropriateshall ensureMemberStates tomeasuresbeaffairsandNews notcurrent programmesmay under theirbroadcastersbroadcastsbythat televisionsponsored. which mightincludedojurisdiction programmesnot

moral develop-mentalthe physical.seriouslyimpair or
that involveparticularthoseof minors.in porno-mentArlirlt I8 shallextendThis provisiongraphy gratuitousviolence.or

likely impair theother which toto programmes are°o ofof shall exceedI5The advertising notamount ofmoraldevelopment minors,physical,mental exceptortransmissiontime. However.thisthe daily percentage broadcastof theensured,by selectingthe timewhere
°n formsof advertise-increased includebe 20to to ofmay thethat minors intechnical areameasure,or anyfor the sale,offers the publicsuch direct toments as suchnormally heartransmission will not or seeoffor the provisionrental productspurchase oror broadcasts.

doesof advertisingprovidedtheservices, notspotamount
°o.exceedIS broadcastsdothatshall alsoMemberStates notensure

hatred groundsofincitementcontain to race.sex.onany
withinof advertising givenThe nationality.religionspot one-amount a or°o.shall exceedhour period 20not

CHAPTERVIof paragraphthe provisionsprejudiceWithout to
offers the publicdirectof suchforms advertisements toas

theof products forrentalpurchasefor the sale. oror Right of replyday.exceed hourshallof servicesprovision not one per

rlicleA 2.3
rlirlrA 9I

adoptedprejudice other provisionsWithout to
criminaladministrativeundercivil.Statesthe Memberthoserulesthan indownlay stricter orMemberStatesmay regardlessol nationality.legalnaturallaw.proceduresforand thefor programmingtimeArticle person.Ill orany
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whoselegitimateinterests. particular and Articlereputation 25
good havebeendamaged assertionof incor-name. anfactsin television have right ofrect MemberStatesshalla must bring into forcethe laws,programme a regu-reply equivalentremedies. lationsandadministrativeprovisions complyor tonecessary

with this Directive later than October They3 l99l.notA right of reply equivalentremediesshallexistor shall forthwith inform the Commissionthereof.relation all broadcastersunder the jurisdiction ofto aMemberState. MemberStatesshall thecommunicate Commis-to
MemberStatesshall adoptthe needed sionthe of the whichmainprovisionsof nationallawto textmeasures

establishthe right of reply theequivalentremediesand they adopt the fieldsin governedby this Directive.or
shalldeterminethe procedure befollowedfor theto exer-
cise thereof.ln particular.they shall that suffi-ensure acient time allowedand that the proceduresspan are Article 26such that the right equivalentremedies beor can exer-
cisedappropriately natural legal residentor persons or Not later than the end of filth ofthe afterthe dateyearestablishedin other MemberStates. adoptionof this thereafter,Directiveand twoevery years

the Commissionshallsubmit the Parliament.EuropeanAn applicationfor exerciseof the right of reply toor the Council,and the Economicand SocialCommitteethe equivalentremedies berejected such reply amay a the applicationof this Directiveand,justified according the conditions reportlaid down on neces-not to
makefurther proposals adapt developmentsparagraph wouldinvolve punishable towouldrender tosary,act,a fieldthe of televisionbroadcasting.the broadcasterliable civil law proceedings wouldto or

standardsof public decency.transgress
Provision shall be made for procedureswhereby Article 27disputes the ofexercise the right oi reply thetoas or

equivalentremedies be subject judicial review.tocan This Directive addressed the MemberStates.to
CHAPTERVll

Final provisions
Done Luxembourg. October3 1989.at

Article 24
ln fieldswhich this Directivedoes coordinate, shallnot tb CouncilFor

affect the rights and obligationsof MemberStatesnot 772 Presidentresultingfrom existingconventionsdealingwith telecom-
munications broadcasting. R. DUMASor
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July 1918of cuatomevare-2503ll 25BBC No onRegulationCouncilCorr-igendurnto houaea

1988Augustli22No LCommunirirIIJournal EuropeanOmrial

0‘fiahljoumalof40publishedcorrigendurntherepla pageand oncancelscorrigenclumThis
l989of June8No L116CommunitiesIbr European

Ön lof ArticleZZsubparagraph‘ofand thelinesJ 4inSpage
value....theincludedinneed be custom‘... thosefor rocotta value....in theincludedneed be customnad those‘... notcosts

DirectiveamendingJune 1989ofIDMJSIBBC 21DirectiveCouncilCon-lgendumto andinter-nationalinhaulageof roadoccupation operatorthearlmieaion74$61BBC toon ofoccupationtheadmission74SSZIBEC toDirectiveoperations, ontr-anepona u andoperationsandinternational rtnationalinoperatorroad transportpassenger otherandcertificatediplomat.ofrecognitionmutualtheaiming77I796IBBCDirective at roadand transporthaulagegoods paaaengerforqualificationsformal o,ofevidence . exerciseeffectivelythese tointended operatorsincluding encouragetomeasuresoperators. establishmentoffreedomrighttheir to

July 198922No L 212Communilierbejournal EuropeanOfficial

followsreadshallArticle3materialinquoted astheI05On page professionalofproofsufficientrecognizeshallStatesMemberI990 asJanuaryfromAs l‘I. DirectiveofArticle3 4ofaubparagraphfourththeinreferredcertificates toasCompetence which74562EECDirectiveof areof Article2 4subparagnphfourththeandin7456lEEC
State.’Memberanotherissued
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tillförslagAlternativt

satellitsändningar19920OLag avom
allmänheten.tilltelevisionsprogram

huvudförslageti§§3-4Paragraferna ersättera-c

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserAllmänna

Sverige.ihemvistsittharsatellitprogramföretagettillämplig§ Lagen är oma

bundetland ärihemvistsitt annatsatellitprogramföretaget ett som§ Harb
till-lagenEES-avtalet ärsamarbeteekonomiskteuropeisktavtalet omav

satellittillsändningenlämplig om
ellerlandet,ihärsändarefrånsker en

europeiskadenbundetinte ärlandisändare avfrånsker ett somen
satellitfrånsändningenochtelevisiongränsöverskridandekonventionen om

juridiskellerfysisksvensksatellitkapacitetanvändningmed ensomsker av
förfogar över.person denbundetland ärochSverige avannatinte ett somdockgällerLagen om

ingåtttelevision har över-gränsöverskridandekonventioneneuropeiska om
skallSverigetillförhållande somlandet i ansesandradetenskommelse att

mening.konventionensilandsändande

bun-inte ärlandihemvistsitt annatsatellitprogramföretaget ett som§ Harc till-lagenEES-avtalet ärsamarbeteekonomiskteuropeisktavtaletdet omav
lämplig om

ellerlandet,här isändarefrånsatellit skertillsändningen en
satellitkapacitetanvändningmed ensomskersatellitfrånsändningen av

förfogar över.juridiskellerfysisksvensk person

Specialmotivering

vil-bestämmelserkonventionensoch omEG-direktivetsmellanSkillnaderna
avsnittibehandlatsharsändningföransvarigtskalllandket envarasom

ochförslagetförgrundtillliggerövervägandenaallmännaDe8.3.2. som
9.1,avsnittiredovisatsharförslagalternativtutformatjagtill ettskälen att

§§.4och3under10.1avsnittocksåSe10.1.och9.4.1
fullgöraskall kunnaSverige§§Ändamålet i ärbestämmelserna attmed a-c

EG-direktivetsåvälenligtsändningförlandansvarigtåtagandensina ensom
konventionen.som

§§ i43 ochlydelseoch harparagrafema somiFöreskrifterna sammaca
bestämmelserEG-direktivetsmedutformatsharföreskrifterDessaförslaget.
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ansvarigt land utgångspunkt. Det har emellertid varit nödvändigtom som att
komplettera dessa föreskrifter med bestämmelsen i paragraf för Sverigeatt
skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt konventionen. I det följande re-
dovisas de olika fall då Sverige kan bli ansvarigt för innehållet i ursprungliga
TV-sändningar till satellit enligt dels direktivet, dels konventionen.

Satellitprogramföretaget har hemvist i Sverige.

l OmA. upplänkssändningen sker från Sverige bär Sverige bådeansvaret
enligt direktivet och konventionen. Med tillämpning huvudregeln i §av a
uppfyller Sverige åtaganden.sina

l B. Om upplänkssändningen frånsker land också bun-ärett annat som
det konventionen bär Sverige enligt direktivet upplänkslandetav ansvaret men
enligt konventionen. Med tillämpning huvudregeln i § uppfyller Sverigeav a

åtagandesitt enligt direktivet. Någon förpliktelse enligt konventionen förelig-
inte.ger

C.1 Om upplänkssändningen sker från land inte bundetärett som av
konventionen blir Sverige ansvarigt enligt direktivet. åtagandeDetta uppfylls
med tillämpning av a

Sverige blir ansvarigt också enligt konventionen i det dåfall satellit-utom
kapaciteten har ställts till förfogande subjekt från land bundetett ärettav som

konventionen. Sverige uppfyller sitt åtagande med tillämpningav av a

Satellitprogramföretaget har hemvist i EES-land ocksåett ärannat som
bundet konventionen.av

2 OmA. upplänkssändningen sker från Sverige bär det land där program-
företaget har hemvist enligt direktivet, Sverige enligt konven-ansvaret men
tionen. Sveriges åtagande uppfylls med tillämpning b § första punkten.av

Eftersom det land där programföretaget har hemvist bundet konven-är av
tionen kan Sverige träffa avtal det landet skall bära ocksåattom ansvaret en-
ligt konventionen. Detta framgår b § andra stycket.av

2 B. Om upplänkssändningen frånsker land inte bundetärett som av
konventionen satellitkapaciteten har ställts till förfogande svensktmen ettav
subjekt bär det land där programföretaget har hemvist enligt direkti-ansvaret

Sverige enligt konventionen.vet, Sveriges åtagande uppfyllsmen med
tillämpning b § andra punkten.av

Eftersom det land där programföretaget har hemvist bundet konven-är av
tionen kan Sverige träffa avtal det landet skall bära ocksåattom ansvaret en-
ligt konventionen. Detta framgår b § andra stycket.av
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inteEES-land ärihemvisthar annat somSatellitprogramföretaget ett
konventionen.bundet av

därlanddetbärSverigefrån program-skerupplänkssändningenOm3 A.
konven-enligtSverigedirektivet,enligthemvist menhar ansvaretföretaget

punkten.första§btillämpningmeduppfyllsåtagandeSveriges avtionen.

bundetinte ärlandfrån avskerupplänkssändningen ett somOm3 B.
svensktförfogandetillställts ettharsatellitkapaciteten avkonventionen men
direkti-enligthemvisthar ansvaretprogramforetagetland därdetbärsubjekt

meduppfyllsåtagandeSverigeskonventionen.enligtSverigevet. men
punkten.andra§btillämpning av

kon-bundethemvist inte ärharprogramforetaget avdärlanddetEftersom
frånträdalandet ansvaretdetmedavtal en-inteSverigekanventionen genom

konventionen.ligt

EES-land.inteland äri etthemvistharSatellitprogramföretaget ett som

bådeSverigebär ansvaretfrån SverigeskerupplänkssändningenOm4 A.
punktenförsta§tillämpningMedkonventionen. coch avdirektivetenligt

förfo-tillställtsharsatellitkapacitetenOmåtaganden.sinaSverigeuppfyller
Sverigemedland tillsammansdettablirEES-landfrånsubjektgande ettettav

direktivetenligtansvarigt

bundetEES-land ärfrån avskerupplänkssändningen ett somOm4 B.
svensktförfogandetillställts ettharsatellitkapaciteten avkonventionen men

till-Sverigemedankonventionenenligtupplänkslandet ansvaretsubjekt bär
åta-Sverigesdirektivet.enligtbärupplänkslandet ansvaretmedsammans

punkten.andra§tillämpningmeduppfyllsgande cav

bundetinte ärEES-landfrånskerupplänkssändningen somettOm4 C.
förfogandetill ettställtsharsatellitkapaciteten avkonventionen menav

till-SverigemedankonventionenenligtSverigebärsubjekt ansvaretsvenskt
åtagan-Sverigesdirektivet.enligtbärupplänkslandet ansvaretmedsammans

punkten.andra§tillämpningmeduppfyllsden cav

kon-bundetland ärfrånsker avupplänkssändningen ett somOm4 D.
tillställtsharsatellitkapacitetenEES-landinte är ettventionen mensommen

konven-enligtupplänkslandet ansvaretbärsubjektsvensktförfogande ettav
åtagandeSverigesdirektivet;enligt upp-bärSverigemedan ansvarettionen

punkten;i iandra§tillämpningmedfylls av c
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4 OmE. upplänkssändningen frånsker land varken EES-ärett ettsom
land eller bundet konventionenär satellitkapaciteten har ställts till för-av men
fogande svenskt subjekt bär Sverige enligt både direktivetett ochav ansvaret
konventionen. Sveriges åttaganden uppfylls med tillämpning § andraav c
punkten.

Om det land där satellitprogramföretaget har hemvist bundet konven-är av
tionen kan Sverige träffa avtal detta land skall bära enligtattom ansvaret
konventionen. Eftersom sådan ansvarsöverflyttning inte får verkanen gents

EES-ländema har det emellertid inte lämpligtmot införa sådanansetts att en
möjlighet i c
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