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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade den juli chefen för Kulturdeparte-3 1997
särskild utredare i uppdrag utreda behovet förut-mentet att attge en av,

sättningarna för konsekvenserna lagstift-samordningsamt av aven
ningarna för ljudradio, television, övrig radiokommunikation och tele-
verksamhet. Med stöd bemyndigandet utsåg chefen för Kulturde-av

statsrådet Ulvskog, undertecknad Leifdagpartementet, samma
Andersson till särskild utredare. Kommittén har antagit Kon-namnet
vergensutredningen.

sakkunniga förordnadesSom den september 1997 departements-23
sekreteraren Klas Elm, hovrättsassessom hovrättsas-Lotta Gustavson,

Hallstedt,Håkan kanslirådet Holm, departe-Petersessom numera
mentssekreteraren Alf Stenqvist hovrättsassessom Thomas Stibersamt
Strömgren. Som förordnades dag direktören Curtexperter samma
Andersson, verksjuristen jur. kand. Martin Brinnen,Eva Bengtsson,
tekn. dr. Anders Hedin, vik. programchefen Susanna Nilsson samt pro-
fessorn Sundblad.Yngve

Fr. den januari entledigades Elm från uppdraget1 1998o. m. som
sakkunnig, och i stället utsågs kanslirådet till sakkunnig.Lars Marén

januariDen 30 1998 entledigades Sundblad från uppdraget. Som ny
kommitténi utsågs konkurrenssakkunnige Mikael Ingemarssonexpert

fr.o.m. den 1998. den ljanuari 1998 entledigades1 Fr.0.m.mars
Stenqvist sakkunnig, departementssekrete-och i hans ställe utsågssom

Elm fr. den februari till entledigades1 1998. Skälet Elmattraren o. m.
för månad åter förordnas sakkunnig han flyt-att atten senare som var
tade från Kulturdepartementet till Kommunikationsdepartementet och

Stenqvist i novemberKonvergensutredningen. den 20Fr.ersatte o. m.
entledigades1998 i hennes ställe avdelningsdi-Gustavson, och utsågs

rektören LindströmEva till sakkunnig.ny
huvudsekreterareSom anställdes jur. kand. Joachim fr.o.m.Benno

den augusti18 1997. Jur.kand. Fredrikson har biträtt kommitténEva
konsult fr.o.m. februari efter avtal med Advokatfirman1998som

Vinge KB. arbetsuppgifter har i första hand varit kartläggaHennes att
och beskriva relevanta EG-direktiv, följa arbetet inom redo-EU samt
visa arbetet med dessa frågor i andra länder. praktiken har honnågra I
tjänstgjort biträdande sekreterare. Monica Berglund, Annelisom
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utred-Giorgi, Berit Jigvall Karlsson har i olika skedenJessicasamt av
ningsarbetet assistenter biträtt kommittén.som

får härmed betänkandetJag överlämna SOU 1999:55 Konvergens
telesek-och förändring Samordning lagstiftningen för medie- ochav-

Uppdraget därmed slutfört.ärtorema.

Stockholm aprili 1999

Leif Andersson

Joachim Benno
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Svenskahämtadförklaringeninnebär ärmedmarkeradeOrd att ur
siniOrdlistan1999.april14version 14,ordlistadatatermgruppens

kanOrdlistan ävenhttp://www.nada.kth.se/dataterm.finnshelhet
språknämn-SvenskaellernomenklaturcentralenTekniskafrånerhållas

00.42respektive 08-4420008-446 66tel.den

teknikLine,SubscriberDigitalAsymmetricalADSL
särskildhjälpmed utrust-innebär att avmansom

i telenätkapacitetenökarning
VåghöjdAmplitud

Interface,ProgrammingApplication programva-API
standardiseradeskapaförbehövs attsomror

tillämpningarinteraktivaigränsytor
Télécommunica-desRégulisationAutorité deART

Frankriketions,
ochkopplings-Mode,TransferAsynchronousATM

multiplexeringsteknik
olikamellankommunikationoönskadSkyddBrandvägg mot

intrångfrämstdatornät, mot
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in-vissläggerdatorndärlagringsplatsTillfälligCache
tillgängligsnabbtdenhaförformation att

viarealtid Internetiskriftlig dialogFöraChatta
DiscCompactCD

USAAct,Communications DecencyCDA
and Tele-PostalofConferenceThe EuropeanCEPT

Administrationscommunications
kom-gemenskapernasEuropeiskaCommission,COM

mission
Telecommunica-andRadio-televisionCanadianCRTC

CanadaCommission,tions
Frankrikel’Audiovisuel,deSupérieurConseilCSA

ljudradiodigitalBroadcasting,AudioDigitalDAB
DirektivDir.

interak-direktmöjliggörförbindelseOmDirektansluten som
databas,medkommunikation etttiv programen

programsystemeller ett
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Direkttjänst Datortjänst innebär har direktattsom man en
interaktiv kommunikation med datasystemett

Direktuppspelning I webbsammanhangr dataöverföring inne-som
bär överföring och uppspelning ljudatt ellerav
rörliga bilder sker successivt, i stället för att spe-
las först hela överföringen klarnär ärupp

DVB Digital Video Broadcasting
DVD Digital Versatile Disc
EEG Europeiska ekonomiska gemenskaperna
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EF TA European Free Trade Association
EG Europeiska gemenskaperna
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning

ÖverföringE-post meddelande med hjälp datorerav av
där meddelandet kan läsas vid valfri tidpunkt

EPG Elektroniska programguider, under-system som
lättar val och inställningmottagarens av program

ERC European Radiocommunications Committee
ERO European Radiocommunications Office
EU Europeiska unionen
FCC Federal Communications Commission, USA
Fi Finansdepartementet
FN Förenta nationerna
FTP Protokoll för filöverföring
GATS General Agreement Trade and Serviceson
GHz Gigahertz
Gränssnitt Kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i

ett system
GSM Global System for Mobile Communications, mo-

bilkommunikationssystem andra generationenav
Hemsida Termen hemsida eng. home page används idag

för flera helt olika begrepp: ingångssida, stan-
sida, webbsida och webbplats

Ingångssida Webbsida tjänar huvudingång till visssom som
webbplats

IP Internet Protocol, kommunikationsprotokoll som
hanterar adressering och vägval för datapaket
Internet

Internet internationellaDet datornät har den störstasom
utbredningen och bygger TCP/IP,som en
standard för datakommunikation

Intemetleverantör Företag eller institution tillhandahållerlnter-som
nettjänster, anslutningsmöjlighet,t.ex. e-post-
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funktion
organisationinomdatornät t.ex.InterntIntranät somen

teknik Internet,utnyttjar sommensomsamma
frånåtkomligt Internet.inte är

rättsinfonnatikforInstitutetlRI
digitaltNetwork,DigitalServicesIntegratedISDN

flertjänstnät
InformationsteknikIT

ConventionTelecommunicationsInternationalITC
Storbritan-Commission,TelevisionIndependentITC

nien
teleunionenInternationellaITU

KommunikationsdepartementetK
KapitelKap.
KommissionenKOM

kommissiongemenskapernasEuropeiskaKommissionen
författningssamlingKulturrådetsKRFS

KulturdepartementetKu
KonstitutionsutskottetKU

frånkopiera datadatakommunikationzInomnedLadda en
oftastdator,underordnadtilldator annanen

användningför vidareklient,tillfrån enserveren
bearbetningeller

MegahertzMHz
standar-Group,Motion Picture ExpertsMPEG gruppen

infor-audiovisuellkodaanvänds forder attsom
musikochvideofilmer,mation som

Information Aut-TelecommunicationsNationalNTIA
hority, USA

teknikutvecklingsverketochNärings-Nutek
beställ-TVDemand,VideoNearNVOD on

StorbritannienTelecommunications,ofOfficeOFTEL
tillhandahållandeProvision,NetworkOpenONP av

nätöppna
propositionProp.

telestyrelsenochPost-PTS
författningssamlingtelestyrelsensochPost-PTSFS

PersonuppgiftslagenPUL
innebär sän-Klient-serverteknik attPushteknik servernsom

idessa;efterfrågatharklientender data attutan
betydelsezvidareiIntemetsammanhang även

serverutsändningklient-serverteknik for utan
klientstymingdirekt
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RDS Radio Data System, för datasändningar isystem
anslutning till FM-ljudradio

RF Regeringsformen
RR Internationella radioreglementet
RTVL Radio- och TV-lagen
Rådet Europeiska unionens råd
Set-top-box Avkodare dekoder behövs för kunnaatt tasom

digitala TV-utsändningar med analogemot en
TV-mottagare

SOU offentligaStatens utredningar
SR Sveriges Radio AB
SVT Sveriges Television AB
Sökmotor förProgram indexering och sökning i storaav

samtliga webbsidor Internettextmassor, t.ex.
Söktjänst Inom tjänstIntemet: erbjudssom en

webbplats och inriktad på tillhanda-är attsom
hålla sökmöjligheter i webbsidor och itext
meddelanden i diskussionsgrupper

TCP Transmission Control Protocol, protokoll som
delar data i paket och felfri över-garanterarupp
föring

TF Tryckfrihetsförordningen
TL Telelagen
TRIPS Agreement Trade-Related ofAspects Intel-on

lectual Property Rights, lncluding Trade Co-
unterfeit Goods

UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems,
för tredje generationens mobiltelefonisystem

UR Sveriges Utbildningsradio AB
URL Upphovsrättslagen
VDSL high bitVery Digital Subscriber Line, teknikrate

innebär med hjälp särskildatt utrust-som man av
ning ökar kapaciteten i telenät

VOD Video Demand, beställ-T Von
Webbadress standardiseradEn och unik adress för dokument,

benämns också url, universal locatorresource
inom www

Webbläsare förDatorprogram hämtning och visning in-av
formation via www

Webbplats webbplatsEn kan visst vissröra ämne,ett en or-
ganisations verksamhet eller visst företagsett

och tjänstervaror
Webbsida Den mängd information webbplatsen som
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länk;viavidarebehöva gåkan nå attutan enman
skärmenkanmycketofta såmotsvarar man se

rulla bildensamtidigt eller attgenom
informa-liknandeochwebbsidorUtsändningWebbutsändning av

pushtekniktion med
OrganisationIntellectualWorld PropertyWIPO

ConferenceRadiocommunicationsWorldWRC
OrganisationWorld TradeWTO

eller påfunktion påWorld Wide Web, Internetwww
enkelt kan hämtamedgerintranät attett mansom

bildi formsammanlänkad information text,av
och ljud

beteck-generiskSubscriber Line xDigitalxDSL är en
teknikADSL,För olika varianter,ning somse

utrustningsärskildmed hjälpinnebär att avman
i telenätökar kapaciteten

YttrandefrihetsgrundlagenYGL
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Sammanfattning

Uppdraget
lag-mellansamordningbehovetutredaskall jagdirektivenEnligt enav

idetbedömateleverksamhetochradio-,för TV- samtstiftningen om
säkerställaförlagstiftningytterligare ytt-behövssammanhang attdetta

skadligamotverkaoch förmångfaldtillgänglighet ochrandefrihet, att
fort-dettill hurförslagvidareskallkonkurrensbegränsningar. Jag ge

bedrivas.börkonvergensfrågomamedarbetetsatta
beskrivningskall liggaövervägandenför minagrundTill aven

bakgrunddennainformationstjänster. Motelektroniskautvecklingen av
lagstiftningnuvarande ärvilken månioch analyserakartläggaskall jag
lagstiftningenhurinformationstjänsterelektroniskatillämplig på samt

dem. Jagdistributionenochanvändningenutformningen,påverkar av
informa-elektroniskatolka begreppetvaltsammanhangi dettahar att

tillhanda-ochutvecklingfokus påmedbemärkelsei vidtionstjänster
ochtele-,för IT-,inominfrastrukturochtjänsterhållande ramenav

databä-fysiskaförknippade medTjänstermedieverksamheter. ärsom
direkti-framställning. Iutanför dennahuvudsakligendocklämnasrare
arbetetpågåendebeakta detochskall följajagvidareframhålls attven

utredningsar-både förvärdefulltdetfunnithar därutöverinom EU. Jag
särskiltkonvergensfrågornamedarbetetfortsatta attoch för detbetet

länder.antalbehandlas idessa frågorhurredovisa ett

Konvergensfenomenet
vil-beroendeolikabeskrivaskan sättfenomenKonvergens som

varierar.komplexitetgradenochdiskuteras,perspektivket avsom
medförutvecklingentekniskaförutsättningardeGrundläggande är som

ochtjänsterinfrastrukturer,sammansmältningför konvergens av
innebärmarknadsrörelserde attTill detta kommer somapparater.

angränsandefleraellersig iolika sektorerinomaktörer enengagerar
relevantdetuppdragKonvergensutredningens attärUtifrånsektorer.

till nätkonvergens,förhållandeieffekterkonvergensensbeskriva
marknadskonvergens.ochapparatkonvergenstjänstekonvergens,

traditionelltocholikanätkonvergensMedNätkonvergens: attavses
kantjänsterolikadistributionförinfrastrukturer typerskilda avav



Sammanfattning SOU l 999: 55l4

integreras varandras Framför allt handlar det åoch bära tjänster. ena
tele-sidan kommunikation,infrastrukturer avsedda för privat t.ex.om

avsedda förmobiltelenät, infrastruktureroch och, å andra sidan,nät om
marknät,enkelriktad Förmedling information till allmänheten, t.ex.av

television.kabelnät och satellitsystem avsedda för ljudradio och/eller
avseendenTjänstekonvergens: Tjänstekonvergens innebär i olika en

huvudsak delshandlar isammansmältning olika tjänstetyper. Det omav
användarekommunikationstjänster förmedlar information mellansom
innehålls-delst.ex. telefoni, fax, videokonferens och e-post, om

innehåll för andradär någon tillhandahåller/förmedlar vissttjänster ett
ochdel ljudradio och television, informationsdatabasert.ex.att ta av

webbplatser medför tjänstekonvergensenpå Internet. Därutöver även
förbunden med visst mediuminformation tidigare varitatt ettsom

böcker CD,hyrvi-tillhandahålls via alternativa medier t.ex.numera
dagstidningar ochdeokassetter video-on-demand-tjänster samtsom

tidskrifter elektroniska tjänster World Wide Webb.översom
sammansmält-Apparatkonvergens: Med apparatkonvergens avses

ningen mellan olika används för olika tjänster.typerapparater avsom
kankan handla telefoner och ljudradiomottagareDet ävent.ex. somom
ochanvändas och rörliga bilder, TV-mottagaremottagare textsom av

dato-mobiltelefoner kan användas för informationsbehandling liktsom
och datorer kan fungera TV-mottagare.rer som som

nätverk, tjänsterMarknadskonvergens: vad gällerKonvergensen
och och i viss utsträckningdet både möjligt och intressantgörapparater

vissnödvändigt för företag tidigare varit verksamma inom ensom
angränsande sekto-sektor olika sig i eller flerapå sättatt engagera en

teleföretag produ-kan handlaDet t.ex. attrer. som genomom
mediemark-cera/tillhandahålla/förmedla innehållstjänster sigrör

IT-företagnaden, medieföretag investerar i infrastruktur samt somsom
kommunika-tele- och mediemarknaderna erbjudapå attagerar genom

tionsutrustning Till detta kommerproducera innehållstjänster.samt nya
företag traditionella sektorerna ochfristående från deväxersom upp
tillhandahåller olika multimedietjänster.typer av

sigrättsliga konsekvenserna konvergensutvecklingen visarDe av
skilja mellan dedet denna bakgrund blir allt svårareatt attmotgenom

mediemarknaderna:tidigare relativt klart avgränsade tele- ochIT-, en
eventuellt flera, regelverkoch tjänst kan omfattas olika,t.ex.samma av

kommunikationskanalberoende på vilket medium eller vilken som
vilketanvänds för dess förmedling till eller sättmottagaren

bakgrunddel tjänsten. skallDettamottagaren tar mot attavav ses
utgångspunkter,regelverken för dessa sektorer utformade med olikaär

bakomliggande myndigheter. Till detta kommermotiv och ansvariga att
medför tjänster ochden tekniska utvecklingen även typernya av
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ochföreteelser och möjligheter för bedriva tele-attnya
medieverksamhet, kan svåra på ändamålsenligt sättatt ettsom vara
inordna under gällande förändrar inte enbartregelsystem. Detta

påverkarmöjligheten för nuvarande regelverk fylla sin uppgift utanatt
bakgrundockså de Förutsättningar gällande utformadrätt är motsom

av.

EG-rätten

med-EG-rätten har inverkan nationell påverkarDettarätt.storen
lemsstatemas lagstiftningsarbete i huvudsak Dels måstepå två sätt.
medlemsstaterna aktivt vidta för genomföra de direktivåtgärder att som

utfärdar, från lagstifta iEG dels måste medlemsstaterna avhålla sig att
strid med gällande EG-rätt.

omfattandePå teleområdet den EG-rättsliga regleringen ganskaär
och detaljerad avreglering telemarknaden och avseende harmonise-av
ring bl.a. villkoren för tillgång till och användning allmänt till-av av
gängliga telenät och teletjänster. På medieområdet gäller bl.a. direktivet

TV-sänd-TV gränser reglerar den fria rörlighetenutanom som av
ningar och innehållet i sändningarna. regleras tekniska frågorDessutom

gäller denTV-området direktivet TV-standarder. detNärgenom om
EG-rättsliga regleringen informationssamhället rad olikaharav en
åtgärder vidtagits för harmonisera medlemsstaternas lagstiftning påatt
området och för främja utvecklingen inforrnationssamhället. Detatt av
gäller bl.a. föreskrifter, databa-tekniska standarder ochgemensamma

personuppgifter, villkorad tillgång, elektronisk handel och upp-ser,
hovsrätt.

omfattande riktlinjer förInom EU pågår arbete med utarbetaett att
hur regleringen skall till konvergensutvecklingen. Kommis-anpassas

arbetsdoku-sionen har sedan i december utfärdat grönbok,1997 etten
och meddelande konvergens. meddelandekommissionensIment ett om
den den fortsätta arbetet konvergensfrågomamedattattanger avser

utarbeta förslag till reformering regleringen. detNärattgenom av
horisontellgäller infrastrukturregleringen skall den få en mer

utformning, dvs. regler skall gälla infrastruktur. Förslagoavsettsamma
kommer änd-reglering innehållstjänster antingen innebäraattom av

ringar nuvarande reglering förslagi eller till helt reglering. Dess-ny
för innehållplaneras särskilda åtgärder både avseende regleringenutom

medde-och infrastruktur. Kommissionen skall dessutom utfärda ett
lande den allmänna konsultationen angående grönboken radio-om om
spektrum. Arbetet med konvergensfrågoma, tillsammans med den
under pågående telekommunikationsregleringenår 1999 översynen av
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och arbetet med grönboken radiospektrum, förväntas leda till för-om
slag till ändringar den EG-rättsliga regleringen kommunika-av
tionsområdet inom de två åren.närmaste

Förhållandena i några andra länder

betänkandetI översiktlig genomgång hur konvergensfrå-görs en av
behandlas i andra länder. Under varje land vilkentrettongorna anges

lagstiftning gäller på tele- respektive medieområdet, vilkasom myn-
digheter verksamma på områdena och vilka särskilda åtgärderärsom

vidtagits med anledning konvergensutvecklingen. Konvergens-som av
frågorna uppmärksammas i alla de länder behandlas, påänsom om
olika och i olika utsträckning. Vissa länder har antagit lagstiftningsätt

olika och i olika utsträckning anpassad till konver-sätt ärsom en
gensutveckling, Danmark, Tyskland, Italien, Kanada, ochUSAt.ex.
Nya Zeeland. Utredningar pågår och har genomförts i Frank-Norge,
rike, Nederländerna, Storbritannien, Australien, ochJapan Nya Zee-
land. Finland avvaktarI myndigheterna åtgärder skall vidtas på EU-att
nivå innan några konkreta initiativ tas.

Svensk och dess tillämpligheträtt ettur

konvergensperspektiv

Analaysen svensk omfattar 17 regelverk och visar konver-rätt attav
gensutvecklingen medför gränsdragnings- och tolkningsproblem. Den
främsta orsaken till dessa problem de vilka telelagens respek-är sätt
tive yttrandefrihetsgrundlagens ochYGL radio- och TV-lagens
tillämpningsområden avgränsade, bl.a. i förhållande till varandra.är De
problem uppstår kan sammanfattas i följande fyra perspektiv.som

det förstaFör innebär konvergensutvecklingen tjänstetypatt samma
och innehåll kan regleras olikapå beroende på vad vidsättsamma som
varje tillfälle förmedlas, vilket förmedlingen sker, vilkensätt motta-
garutrustning används i vissa avseenden beroende vilketpåsamtsom
subjekt tillhandahåller tjänsten.som

detFör andra innebär konvergensutvecklingen telelagen respek-att
tive YGL och radio- och TV-lagen kan både växelvis och samti-vara
digt tillämpliga inom för tjänsteutbud och inom vadävenramen samma

för kan uppfattas och tjänst. inne-Detmottagarensom som en samma
bär samtidigt och verksamhet på motsvarande växelvisaatt en samma
och ibland samtidiga kan flera regelverk, ochsätt styras vart ettav som
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ställer krav hur verksamheten skall bedrivas och övervakassom av
olika myndigheter.

För det tredje innebär den beskrivna utvecklingen det i förhål-att
lande till radiokommunikationslagen blir allt svårare dra gränsatt en
mellan frekvensanvändning betydelse för yttrande- och informa-av
tionsfrihetema och frekvensanvändning. måste vidareDettaannan ses

bakgrund såväl den nationella frekvensfördelningsplanenmot av som
den frekvensfördelningsplan följer det till den internationellasom av
telekonventionen knutna radioreglementet, frekven-där det vilkaanges

för olika slags radiotillämpningar.är avsattaser som
det fjärdeFör råder i flera avseenden oklarhet hur begrepp,om

definitioner och avgränsningar skall tolkas respektive tillämpas. Detta
förstärker effekterna de problem beskrivs oklarhe-Dessaav som ovan.

gäller framför allt tillämpningen huvudregel sänd-YGL:ster av om. ningar riktade till allmänheten, vad enligt radio- och TV-lagen-som
ljudradio, television och sökbar telelagenstext-TVutgör avgräns-samt

ning i förhållande till YGL och härav, indirekt, i förhållande tilläven
radio- och TV-lagen. påverkar inte bara gränsdragningen mellanDetta
telelagen och YGL respektive radio- och TV-lagen i flerautan avseen-
den tillämpningen andra regelverk. de oklarheterUtöveräven av som
gäller i nämnda medföravseenden konvergensutvecklingen även
tillämpningsproblem i förhållande till särlagstiftning medie-påannan
området.

Samordning lagstiftningen för radio, ochTVav
iteleverksamhet

bakgrundMot de konsekvenser konvergensutvecklingen med-av som
för vid tillämpningen gällande min slutsats det föreliggerrätt är attav
behov samordning den här aktuella lagstiftningen. gällerDettaav av
framför allt relationen mellan, å sidan, telelagen och, andra sidan,åena
YGL och radio- och TV-lagen. måste hänsyn till deDärutöver tas
övriga tillämpningsproblem konvergensutvecklingen medför.som

Syftet med samordning bör ochavhjälpa dessa problematten vara
möjligt utveckla regelstruktur bättre dagpå iatt sätt änettom en som

främjar utvecklingen och samtidigt effektivt instrumentutgör ett mer
för uppfylla de politiska målsättningar aktuella i dettaäratt som sam-
manhang. bakgrund de gränsdragningsproblem konver-Mot av som
gensutvecklingen medför bör åstadkomma såsträvan atten vara en
långtgående horisontell reglering tele-, ljudradio- ochgemensam av
TV-verksamheter möjligt. måste härvid till deHänsyn tassom
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begränsningar i möjligheten lagstifta i olika avseenden följeratt som av
överordnade regler och internationella förpliktelser. handlar härDet
främst de begränsningar följer förplik-YGL Sverigessamtom som av
telser enligt och, i fråga radiofrekven-EG-rätten användningenom av

den internationella telekonventionen och radioreglementet.ser,
Min bedömning bästa förutsättningarnade för horisontellär att en

reglering föreligger förområdet infrastruktur. vissa avseende tordeI
sådan generell tillämpning dock förutsätta grundlagsändring. Förut-en

sättningarna för horisontell reglering förefaller emellertidtjänsteren av
gäller framför allt förhållandeDetta i till krav anmälansämre.vara

och tillstånd i samband med trådsändningar ljudradio- och TV-pro-av
bättre förutsättningarNågot för horisontell reglering tjäns-gram. en av

dock föreligga i förhållande till mobila teletjänster och tråd-ter synes
lösa sändningar ljudradio- och Innehåll särskiltTV-program.av som
regleringsområde saknar betydelse förhållandei till samordningen av
telelagens och radio- och TV-lagens bestämmelser. Orsaken detär att
ligger helt utanför de telepolitiska målen reglera innehåll ochatt att
telelagen följaktligen saknar reglering kan komma i konflikt medsom
radio- och TV-lagens bestämmelser i detta avseende.

Frågan konvergensutvecklingens påverkan på innehållsregleringom
och behovet samordningsåtgärder måste istället främst relateras tillav
enskilda regelverks tillämpningsområden. framför alltYGL:sDet gäller
och radio- och TV-lagens tillämpningsområden, gransknings-ävenmen
lagen berörs. Förutsättningen för råda bot dessa problempå äratt
framför allt rådande begreppsstrukturer och definitioneröversynen av
så respektive tillämpningsområde med de ändamålöverensstämmeratt

Några reella förutsättningar för samordning den inne-som avses. en av
hållsrelaterade medielagstiftningen radio- och TV-lagen, lagen om

för elektroniska anslagstavlor lagen granskning fil-samtansvar om av
och videogram föreligger inte minenligt mening.mer
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Behov ytterligare lagstiftningsåtgärderav

Utöver behovet samordning lagstiftningen förövervägaatt av en av
tele- och mediesektorerna ligger det i mitt uppdrag bak-även motatt,
grund konvergensutvecklingen, behovet ytterligare lag-övervägaav av
stiftning för säkerställa yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfaldatt

för motverka skadliga konkurrensbegränsningar. finnsDetsamt att
flera möjliga aspekter i detta sammanhang. aspekterDeatt ta upp som
jag finner skäl behandla här kan hänföras till frågor rörandenärmareatt
kontroll betydelsefulla ägarkoncentrationer och andraöver resurser,
samverkansformer inom tele- och mediesektorerna.samt statens ansvar

Jag har inte funnit tillräckliga skäl för inom för den före-att ramen
liggande utredningen föreslå konkreta lagstiftningsåtgärder, bl.a. med
hänsyn till det pågående arbetet inom och den osäkerhetEU präg-som
lar konvergensutvecklingens riktning. Olika utredningar arbe-närmare

dessutom för närvarande med frågor i flera avseenden rele-tar ärsom
i detta sammanhang. Däremot bör den fortsatta utvecklingenvanta

de här aktuella områdena följas. Vad gäller tillgänglighet ochnoga
mångfald jag det finns särskilda skäl utreda delsatt närmareattanser
vilka krav konvergensutvecklingen ställer utformningen,på omfatt-
ningen och finansieringen public service i framtiden och med vilkaav
verkningsmedel detta skall åstadkommas det min uppfattningär att
public service på medieområdet kommer ha allt viktigare funk-att en
tion i den digitala framtiden, dels i vilken utsträckning elektroniska
medier kan omfattas presstödet och vilka behov förändringar iav av
presstödsförordningen detta kan medföra.

Utgångspunkter för det fortsatta arbetet

det fortsattaI arbetet med konvergensfrågorna måste särskild hänsyn
till de begränsningar i möjligheten lagstifta följertas över-att som av

ordnade regler och internationella förpliktelser. handlar här främstDet
de begränsningar följer YGL Sveriges förpliktelsersamtom som av

enligt EG-rätten och, i fråga användningen radiofrekvenser, denom av
internationella telekonventionen och radioreglementet. förhållande tilll

gäller dettaEU särskilt det intensiva arbete med konvergensfrågor som
olika perspektiv bedrivs inom kommissionen. Detta arbete harur

naturligtvis till syfte lägga grund för behand-yttersta att en gemensam
lingen konvergensfrågorna inom hela unionen. innebär detDetta attav
fortsatta arbetet med konvergensfrågorna i Sverige i utsträckningstor
måste relateras till utveckling vi inte själva fullt råder överuten som

däremot har möjlighet påverka.attmen
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Förslag till hur det fortsatta arbetet bör bedrivas

På grund komplexiteten i frågeställningarna och konvergensområ-av
dets gränsöverskridande karaktär jag det synnerlig vikt detattanser av
fortsatta arbetet med konvergensfrågorna samordnas. det arbeteUtöver

sker inom för pågående utredningar och de initiativ ochsom ramen
åtgärder mina slutsatser i övrigt kan föranleda inom forsom ramen
respektive departementsområde, föreslår därförjag det fortsattaatt
arbetet samordnas inom för departementsövergripanderamen en
beredning, eventuellt med parlamentariskt inslag. Beredningens uppgift
bör utifrån övergripande perspektiv och rådande politiska målsätt-ett
ningar bl.a. utarbeta underlag för val samordningsstrategiattvara av
och genomförandeplan, där bl.a. arbetet inom pågående utredningar
och inom beaktas.EU



21SOU 1999:55

Summary

The remit

coordi-need fortheinvestigatereference requireofMy toterms me
andbroadcastingtelevisionandapplying radionating the legislation to

furtherwhetherconsiderthistelecommunications and context to
expression,ofsafeguard freedomneeded orderlegislation to

trade.restraints Iharmfuland diversity andavailability counteractto on
referencework withongoingwhich thealso toto propose waysam

conducted.should beofmatters convergence
develop-description of thebe baseddeliberationsMy to on aare

background IAgainst thisservices.of electronic informationment am
appli-legislationexistingwhich theand analyse thechart extent toto

leg-which thetheservices andelectronic informationcable to way
connection Ithisdistribution.and Inaffects their design,islation use

informationelectronicexpressioninterpret thehave chosen to serv-
ofprovisionanddevelopmentfocusing theices broad onsense,a

telecommuni-ofthe framework IT,infrastructure withinservices and
physical dataconnected withmedia activities. Servicescations and car-

furtherthisoutsidefall for the bestriers, however, account.part
and take intoobserveof reference thatstated the I toterms con-am

foundhaveadditionwithin the IEU. Insideration the work progress
workcontinuinginquiry andof thebeneficial, both for the toprogress

ofspecialgiveofwith reference accounttoto matters aconvergence,
of countries.numberof these questionsthe treatment a

phenomenonThe convergence

variousdescribedbephenomenonConvergence ways,canas a
withanddiscussed,which beingperspectivedepending theon

ofthewhich,conditionsof complexity. Thevarying degrees context
of infrastructures,theleadingtechnical to convergenceprogress, are

marketadded thethisfundamental. Toservices and apparatus areare
involvingdifferentwhereby sectorsagentsmovements are

ofneighbouring Inwiththemselves sectors. terms myone or more
relationeffects ofdescribe therelevant toremit, to convergence
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ofnetwork services, apparatusconvergence, convergence convergence
and market convergence.

Network Network implies the possibilityconvergence: convergence
of different, traditionally infrastructures for ofthe distributionseparate
services of different integratedkinds being each otherstoso as carry
services. Above all this the infrastructureshand,concerns, one one
intended for private communication, such telecommunications andas
mobile telephony infrastructuresnetworks, and the other, intendedon
for transmission of information the general public,to ter-one-way e.g.
restrial networks, cable networks and satellite for sound radiosystems
and/or television broadcasting.

Service Service the amalgama-convergence: convergence means
tion, various of of differentservices kinds. Above allrespects,

conveying information betweencommunication services,concerns
e.g. telephony, fax, video conferencing and e—mail and,users

secondly, which provider suppliesservices,content a or procures a
certain for others make of radio and televisione.g.content to use
broadcasting, information databases and web sites the Internet. Inon
addition, service also implies information previouslyconvergence
associated with particular medium coming be supplied throughtoa
alternative media books CD, rental video and video-e.g. cassetteson
on-demand, and and magazines and electronic servicesnewspapers on
the Web.

refers the amal-Apparatus Apparatus toconvergence: convergence
gamation of different of used for different oftypes apparatus types
service, for example when telephones and radio receivers also beas can
used for receiving and moving images, television receivers andtext
mobile phones be for informationused processing, like computers,can
and themselves television receivers.computers can serve as

Market of networks, services andConvergenceconvergence: appa-
makes both possible and interesting and,ratus to extent,some neces-
for business formerly activeenterprises particular sector tosary a

involve themselves various neighbouringways one or more sec-
This for example, telecommunications enterprisestors. can, mean

entering the media market by producing/supplying/purveying content
services, media enterprises investing infrastructure, and IT enter-
prises acting the telecommunications media offeringand markets by
communications equipment and producing services. thisT0content are
added enterprises which independently of traditionalthenew grow up

and provide multimedia services of various kinds.sectors
The legal of revealed by theconsequences convergence are

increasing difficulty, against this background, of distinguishing
between the IT, telecommunications and media markets which used to
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be relatively clearly segregated: and the service forone same can,
example, under different, possibly several, regulatorycome
instruments, depending the medium channel of communicationon or
used for conveying the recipient the which theto or on manner
recipient obtains the service. This has be viewed against theto
background of the regulatory instruments of these being framedsectors

different premisses, with different underlying motives and withon
different authorities charge. addition, technical alsoIn progress
creating of services and phenomena and possibilities oftypesnew new
conducting telecommunications and media activities whose subjection

the existing regulatory be practicalto systems notmay very or conven-
ient. This only changes the ability of the existing regulatory instru-not

their also affects the basic preconditions andments to serve purpose,
assumptions of existing law.

European Community law

European Community law has impact national law. The legi-greata on
slative activities of Member States principle affected twoare

thing, theFor Member States have take activeto toways. one measures
give effect the directives issued by the Community institu-Europeanto
tions, and secondly, they refrain from passing legislation whichmust

European Community law.contrary to
the telecommunicationsIn Community lawEuropeansector,

fairly comprehensive and detailed its de-regulation of the telecom-
munications market and with regard harmonisation of, for example,to
conditions governing and of publicly available telecom-toaccess use
munications networks and services. the broadcasting forIn sector,
example, the Television without Frontiers directive freeregulates the

and of television broadcasting services. addition,Inmovement content
technical issues the broadcasting under the directivesector come on
standards for the transmission of television signals. regards theAs
regulation of the information society by Community law,European a
number of different have been taken harmonise the legi-tomeasures
slation of Member States this field and the developmentto promote
of the information society. They include technical standards and regu-
lations, databases, data protection, conditional electronicaccess, com-

and copyright.merce
Within the EU, extensive work guidelines forprogress on

adjusting the legal framework the of Sinceto progress convergence.
December 1997 the Commission has issued workingGreen Paper,a a
document and communication itsIn communicationa on convergence.
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the Commission intends developthat proposals for actiontostates on
regulatory reform. Infrastructure regulation be given hori-to a more
zontal approach, i.e. the rules infra-apply regardless oftosame are

Proposals for the regulation of services willstructure. content mean
either adjustments existing regulations the proposal ofto or new regu-
lations altogether. addition, specialIn planned with regardmeasures are

the regulation of both infrastructure,and and the Commis-to content
sion issue Communication the general consultationto a on concern-
ing its radio Green WorkPaper. issues,spectrum on convergence
together with the review of telecommunications regulations progress
during I999 and work with the radio Green Paper,spectrum are
expected lead proposals for amendments CommunityEuropeanto to to
law the communications within thesector twonexton years.

Conditions in other countriessome

The contains general review of the ofreport treatmenta convergence
issues thirteen other countries. eachFor givencountry accountan
of the legislation applying telecommunications and mediato respec-
tively, of the authorities active in these fields and of particular measu-

taken issues beingConvergencetores response convergence. are
observed all the countries dealt with, albeit different and toways
differing Certain countries have passed legislation which,extents.
various and various degrees, adaptedto toways a convergence
development. This the for example, with Denmark, Germany,case,
Italy, Canada, the andUSA Zealand. Government inquiriesNew are

have been completed Norway, the Netherlands,France,progress or
the Australia,UK, and Zealand. Finland the authoritiesJapan New In

awaiting level before takingEU initia-at concreteare measures any
tives.

Swedish law and its applicability in a

perspectiveconvergence

The analysis of Swedish law embraces and shows that17 statutes con-
leading problems of demarcation and interpretation. Thetovergence

of these problems the which the respective fieldsroot cause ways
of application of the Fundamental Freedom ofLaw Expressionon
1991:1469, the Radio and Television Act 1996:844 and the Tele-
communications Act 1993:597, limited, other thingsare among
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relation another. The problems occurring be summarisedto one can
the following four perspectives.

Firstly, that the of andservice thetypeconvergence means same
be differently regulated, depending whatcontentsame can on pro-

vided each occasion, what provided transmis-ason manner a
sion the general public by individual what receivingrequest,to or
equipment used and, certain the identity of the provider.respects,

Secondly, that the Telecommunications theAct,convergence means
Fundamental Freedom of Expression and theLaw Radio and Televi-on
sion be both alternately and simultaneouslyAct applicable withincan
the of the of services, and also what the recipientcontext tosame range

perceive and the service. This also that andmay as one same means one
the activity similarly, either alternately simultaneously, besame can or
governed by several regulatory each with its particularstructures, own
stipulations regarding the which the activity betomanner
conducted enforceableand each by different authorities.

hirdly,T the development described that, relation thetomeans
Radio Communications Act 1993:599, becoming increasingly
difficult draw line between frequency of relevance the free-to toa use
doms of expression and information frequencyand other This,uses.
furthennore, has be viewed against the background of both theto
national frequency allocation plan and the frequency allocation plan
which follows from the the Radio Regulations linked the Interna-to
tional Telecommunications Convention, laying down the frequencies
reserved for radio applications of different kinds.

Fourthly, there uncertainty several regarding therespects way
which definitions and delimitations be interpreted andtenns, toare

applied. This the effects of the problems described above.accentuates
These uncertainties aboverelate all the implementation of the mainto

ofrule the Fundamental Law Freedom of Expression concerningon
transmissions intended for the general public, the definition of sound
broadcasting, television and searchable underTV the Radio andtext
Television and the delimitationAct, of the Telecommunications Act
relation the Fundamental Law Freedom of Expression and, indi-to on
rectly, also relation the Radio and Televisiontoas a consequence,
Act. This affects only the line of demarcation between the Tele-not
communications the handAct and the Fundamental Lawon one on
Freedom of Expression and the Radio and Television the other,Act on
but also, several the application of other addi-Inrespects, statutes.
tion the uncertainties applying these alsoto respects, convergence
entails problems of application relation other specialised legisla-to
tion the media sector.
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concerning radioCo-ordination of legislation
telecommunicationsandbroadcasting, television

activities

offor the applicationofview of theIn ex-convergenceconsequences
involved here needlegislationisting law, conclusion that themy

relation between theall theof co-ordination. This applies above to
Fundamentalhand and the LawTelecommunications theAct ononeon

other.and Television theof Expression and the Radio ActFreedom on
of imple-the other problemsconsideration be paidaddition,In tomust

entails.mentation which convergence
these problemsshould be remedyThe of co—ordination topurpose

which, betterand, possible, develop regulatory structureto wayaa
time consti-and thethan will developmentpromote atat present, same

existingachieving the policy aimseffective instrument fortute a more
entailed byof demarcationthis connection. view of the problemsIn
horizontalextensiveaim should be achieveto aasconvergence, one
televisionsound broadcasting andof telecommunications,regulation

paid theconsideration beactivities possible. doingIn must toso,as
bylegislation variouslimitations imposed the for respectsscopeon

all thesecommitments. Aboveoverriding rules and international com-
ofFundamental Freedomtheprise the limitations entailed by Law on

Communityunder theand Sweden’s obligations EuropeanExpression
internationalfrequencies, by theregards the of radiolaw and, as use

Regulation.and the RadioTelecommunications Convention
for horizontal regulationbelief best opportunitiesthat themy

certain however,exist the infrastructure Incontext. respects, a gen-
ofamendmentof kind will probably requireeral implementation this an

ofhorizontal regulationconstitutional law. Opportunities for services,
relationapplies above allbe less good. Thishowever, totoappear

transmis-connected with cablenotification and permit requirements
Opportunities for horizon-sions of radio and television aprogrammes.

slightly better theof betal regulation services however, toappear,
radiotransmission oftelephone services and wirelessof mobilecase

field ofspecial regulatoryand television Content as aprogrammes.
of theco—ordination of the provisionsimportance relation tono a

Radio and Television theTelecommunications and the Act,Act reason
ofcompletely outside thebeing that regulation of content scopecomes

the Telecommunications Acttelecommunications policy aims, thatso
into conflict with theprovisions that liablecontains to pro-comeno are

ofthe Radio Television thisvisions and Act respect.
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Instead the question of the impact of contentconvergence on regu-
lation and the need for of co-ordination above all bemustmeasures
viewed relation the application fields of individual regulatoryto
instruments. This applies primarily the application fields of the Fun-to
damental Law Freedom of Expression and the Radio and Televisionon
Act. The precondition for remedying these problems above all a
review of prevailing conceptual and definitions, that eachstructures so
field of application will with the referred to.agree purpose

The need for further legislative measures

additionIn considering the forneed co-ordination of the legislationto a
applying the telecommunications and media remit alsoto sectors, my
includes considering, against the background of the needconvergence,
for further legislation in order safeguard freedom of expression,to
accessibility and diversity, and in order harmful tradeto counteract
restraints. There several possible be considered thisaspects toare
connection. Those which findI consider closely heretocause more can
be referred questions concerning control of importantto resources,
ownership concentrations and other forms of co-operation, wellas as
governmental responsibilities the telecommunications and media
sectors.

haveI found sufficient within the of thenot presentcause, scope
inquiry, legislative bearing mind,to concretepropose measures,

other things, the work within the and theEUamong now progress
uncertainty which prevails concerning the direction beexact tomore
taken by addition,In various official bodies currentlyconvergence. are
investigating questions which several relevant thistoare ways con-

On the other hand, close watch should be kept furthertext. develo-a on
in these fields. With regard availability and diversity, feelpments Ito

there special for closer investigation, only of the demandsnotcause a
made by the design, and funding of public servi-convergence on scope

the digital future and the by which this be achievedtoce means
opinion that the importance of public service the media sectormy

will increase, but also of the which electronic media beextent to can
eligible for subsidies and the changes which this necessitatepress may

the Statute of annual SubsidiesPress 1990:524.to
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workcontinuedforof departurePoints

attentionspecialissues,with referencefurther workIn to convergence
and inter-rulesoverarchingproposed bythe limitationbe paid tomust
thisAbove alllegislation.forobligations thenational con-scopeon

ofFreedomFundamentalthe Lawlimitations entailed bythe oncerns
lawCommunityunderSweden’s obligations EuropeanExpression and

Tele-internationalthefrequencies, byof radioregards theand, useas
relationRegulation.Radio Inand thecommunications Convention to

whichofintensive workparticularly theappliesthisthe EU, to conver-
within thesubjectcurrentlyperspectives,variousissues, aaregence

ofof that work,ultimateCommission. TheEuropean course,purpose
issuesoftheplatform forestablish treatmentto convergencecommona

referenceSweden withworkThis thatUnion.throughout the means
devel-relatedhave beissues will totogreat extenttoto aconvergence

which,control buthave fulldowhich ourselves notopments weover
influence.positionother hand,the towe are aon

workof ongoingconductfor theProposal
ofcross-borderissues and thecomplexity of theGiven the nature con-

workcontinuingindeed thatimportantconsiderI onveryvergence,
worktheadditionco-ordinated.should be lnissues toconvergence

investigationsofficialaegis ofplace under thetakingwhich current
otherwiseconclusionswhichandand the initiatives maymymeasures

departmentseach of theofwithin the domainoccasion government
co-ordinatedcontinued work betherefore thatconcemed, I propose

committee,inter-ministerial advisoryofframeworkwithin the pos-an
this advisoryThe task ofingredient.parliamentariansibly with com-a

referenceand withperspectiveoverarchingmittee, currenttoan
supportive docu-things beshould otheraims,policy to prepareamong

implementationandco-ordinationchoice ofmentation for strategya
work oftheother things,paid,considerationwhichplan toamong

within the EU.activitiesCommissions andGovernmentcurrent
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1 Kommitténs arbete

1 1 Uppdraget.

Enligt direktiven skall jag beskriva utvecklingen elektroniska infor-av
mationstjänster med syfte identifiera såväl befintligaatt som nya
sådana tjänster på kort respektive lång sikt kan få betydandeantassom
inverkan på samhället och därmed påverka bedömningen fråganav om
samordning och eventuell harmonisering här aktuell lagstiftning.av
Denna del uppdraget har jag sökt tillgodose beskriv-attav genom en
ning i kap. 2 konvergensfenomenet och bilaga 2om rapportgenom en
från Telia Research AB. tekniskaDen utvecklingen går fort och det är
därför inte min avsikt bli alltför detaljerad, istället försökaatt utan
fånga de centrala element präglar och förhoppningsvis förklararsom
konvergensutvecklingen och dess drivkrafter. Jag vill också redan här
framhålla hur jag definierar begreppet elektroniska informationstjäns-

eftersom det inte finns någon entydigter, definition detta begrepp.av
harJag valt tolka begreppet elektroniska informationstjänsteratt i vid

bemärkelse med inriktning på utveckling och tillhandahållande av
tjänster och infrastruktur inom för IT-, tele-, och medieverksam-ramen
heter. Dock lämnas sådana elektroniska informationstjänster ärsom
förknippade med fysiska databärare huvudsakligen utanför denna fram-
ställning.

Jag skall enligt direktiven kartlägga och analysera i vilken mån
nuvarande lagstiftning tillämplig på elektroniska informationstjänsterär

hur lagstiftningen påverkar utformningen,samt användningen och dist-
ributionen dem. antalI kapitel analyserar jag tillämplighetenettav av
den gällande elektroniskarätten infomiationstjänster. Dennanu
genomgång visar vilka lagkomplex, kan behöva till följdöversom ses

den pågående, långt ifrån avslutade, konvergensutvecklingen.av men
Jag här utgångspunkt i gällandetar och behandlar interätt generella
frågor hur utvecklingen bör främjas produktionsstöd,t.ex.om genom
utarbetande standarder och andra statliga investeringar iav t.ex.
infrastruktur. Jag utreder och identifierar dock de syften skallsom upp-
nås gällande lagstiftning för kunna hur dessa kan tillvara-attgenom se

i konvergerad miljötas lagstiftningen på oönskatutan atten ett sätt
hindrar marknadsutvecklingen för elektroniska informationstjänster.

direktivenI framhålls jag skall följa och beakta detatt pågående
arbetet inom EU. Detta krav har jag tillgodosett utförliggenom en

2 19-0366Konvergens. ..
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ingåendeEG-direktivalla relevanta samtredovisning enm.m.av
konvergensfrågorna.medarbeteEG-kommissionensbeskrivning av

olikadevilketredovisa sättvarit angelägenocksåharJag attom
funnit dethar vär-lagstiftning. JagsvenskiEG-direktiven har omsatts

kon-medarbetetfortsattaför detochutredningsarbetetdefullt både för
frågorhur dessaredovisakapitelsärskiltivergensfrågorna att ett

utsträckningiuppgifter byggerländer.antal Dessai storbehandlas ett
i demyndigheterberördatjänstemänlämnatsinformation avsom

länderna.aktuella
behövsdetskall bedömajagdirektivenhuvudpunkt i ärEn att om

radio-övrigtelevision,ljudradio,förlagstiftningensamordning aven
förförutsättningarnautredateleverksamhetochkommunikation samt

särskilt iframhållssamordning. Detsådankonsekvensernaoch av en
lag-iutgångspunktmedskall skebedömning attdennadirektiven att

informa-elektroniskautvecklingenunderlättabörstiftningen av
samhälletsochnäringslivetsmedborgarnas,tillvaraochtionstjänster ta
behandlarfrågortjänster. Dessasådanaavseendemedolika behov

Överväganden för-ochhuvudrubrikenkapitel underijag utförligt ett
för denutgångspunkterminasammanhangeti detredovisarslag. Jag
i vissasamhälletochnäringslivetmedborgarna,Eftersomanalysen.

intressegrup-homogenaheterogena änavseenden representerarsnarare
utsträckning bådevisstillvara iskallde behov tas samman-är somper

Minrespektiveinommellanmotstående såvälfallande och grupp.som
och visaundersökavaritharövervägandenadeldennaambition i attav

frånväxlamedsvårigheterna överocksåförförutsättningarna attmen
områdena. Enberördalagstiftning dehorisontellvertikal till enen

neutralaskallreglernaexempelvisinnebärregleringhorisontell att vara
präglardenocksåDettatill distributionssättet. ärförhållandei somsyn

konvergensfrågorna.medarbeteEG-kommissionens
behövsdetbedömadirektivenuppgift enligt ärEn att omannan

tillgänglighetyttrandefrihet,säkerställaförlagstiftningytterligare att
informationstjänsterelektroniska samtområdet förmångfald inomoch

förslagskapitletkonkurrensbegränsningar. Iskadligamotverkaför att
iändringarellertillförslagkonkretanågra översynredovisar jag av

regelsystem.befintliga
inte kon-behandlar jagförslagochövervägandenmedsambandI

handel,elektroniskför bl.a.områdenapåkonsekvenservergensens
förvissoområden berörspersonuppgifter, Dessaochupphovsrätt av

förstajag iuppdragettolkarjagkonvergensutvecklingen, attsommen
elek-förkonsekvenserkonvergensutvecklingensbehandlaskallhand

lag-samordningförhållande tilliinformationstjänstertroniska aven
radiokommunikations- ochtelevisions-,ljudradio-,förstiftningama

telesektorerna.
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Slutligen lämnar jag, också här i enlighet med uppdraget direkti-i
förslag till hur det fortsatta arbetet med konvergensfrågorna börven,

bedrivas.
Enligt direktiven skall jag beakta regeringens direktiv till samtliga

kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,att att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:24 redo-samt
visa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
dir. 1996:49.

har inteJag kunnat finna de överväganden förslag,och jagatt som
redovisar i betänkandet, har någon direkt effekt i relation till dessa
direktiv vill ändå några kommentarer. föreslårgöra Jag ingamen nya
offentliga åtaganden, innebär ökade kostnader för och/ellerstatsom
kommun. De verksamheter, behandlas i betänkandet kan i och försom
sig ha regionalpolitisk betydelse. Exempelvis torde konvergensut-stor
vecklingen liksom den underliggande snabba tekniska utvecklingen
innebära arbete på distans underlättas. braDet går sköta långatt att en
rad arbetsuppgifter från hemmet eller arbetsställe, befin-ett annat som

sig långt från den formella arbetsplatsen. Den moderna teknikenner ger
också alla, bostadsort, möjlighet del information frånoavsett att ta av
hela världen via Internet. Det uppenbart detta kan få bety-är att stor
delse för befolkningen i landets glesbygder. forslag,De jag i detsom
följande lägger fram samordning lagstiftningen, bör ytterligareom av
kunna innebära för glesbygderna utveckling.en gynnsam

Jag medveten den s.k. IT-infrastrukturutredningenär enligtattom
sina direktiv dir. 1998:61 i år kommer sina för-att presenterasenare
slag, i hög grad berör de frågor i de särskilda direkti-tassom som upp

till samtliga kommittéer och särskilda utredare. Sålunda skall denven
kommittén förslag till hur i samverkan med näringsli-presentera staten

och teleoperatörerna skall kunna uppnå god regionalvet och social
täckning avancerad informations- och kommunikaitonstekniskav en
infrastruktur. Utredaren skall också särskilt identifiera de hinder som
fortfarande finns det gäller funktionshindrade och äldrenär personers
tillgång till IT-infrastruktur betydelse för deras möjligheterärsom av

leva självständigt liv. Han har också i uppgift identifieraatt ett att
eventuella könsskillnader. Mina kontakter med IT-infrastrukturutred-
ningen har mig de här aktuella frågornaövertygat kommeratt attom
belysas ingående i utredningens betänkande.
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Samråd1

församråda medskall jagbilagadirektiv 1 representanterEnligt mina
berördamedsektorerberördaföretag inomochorganisationer samt

dessoch1995:01IT-kommissionen SB rätts-däriblandmyndigheter,
medsamrådadirektivenenligtskall jagobservatorium. Dessutomliga

Distansutbild-1995:01,massmedierna KuinommångfaldRådet för
skadliga1990:03Rådet U95:07,ningskommittén U mot

ochföljaskall jagVidareKonkurrensverket.våldsskildringar samt
betänkandeMediekommitténsberedningenfortsattabeakta den av

1997:49.medier SOUförGrundlagsskydd nya
utredningsarbetetundersekretariatetmedtillsammansharJag sam-

Mångfaldsrådetkommittéer.omnämndadirektivensamtliga imedrått
Mediekoncentrationskom-och1997upphörde i slutet ersattes avav

företrädaremedöverläggningarhaftjag haroch1997:07,mittén Ku
kom-ytterligare någramedöverlagthar dessutomkommittén. Jagfor

Konvergensutred-samråda medskalldirektivenligt sinamittéer, som
Utredningen1997:03,E-pliktutredningen Ugällerningen. Det om

Digital-TV-1997:08,lokalradion Kukommersiellaframtidaden
och IT-1997:12Lotterilagsutredningen Fi1997:06,kommittén Ku

1998:07.infrastrukturutredningen K
underhar jagkommittén,tillknutitssakkunniga,deGenom som

departement,med de när-kontakthaft löpandeutredningsarbetet som
Justitiedeparte-ochKultur-dvs.konvergensfrågor,berördaärmast av

Näringsdepar-ochKommunikationsdepartementetsamtmentet senare
jagkommittén, hartillförordnatsdeGenom experter,tementet. som

teknikutvecklingsver-ochNärings-samråd medhaftindirektdessutom
ochRadio-Konsumentverkettelestyrelsen,ochNutek, samtket Post-

Konkurrensverketmedvarithar attTV-verket. Jag överens exper-om
direktivensuppfyllerutredningsarbetetimedverkanIngemarssonsten

med verket.samrådkrav på
sakkunnigasammanträden medhaft 16arbetethar underKommittén

och rele-kändaredovisa allaambitionenhaftVi haroch attexperter.
viskäl harpraktiskainnevarande år. Avunderförhållanden ävenvanta

föränd-eventuellatillhänsynkunnatvissa undantag,meddock inte, ta
kännedomtill vårkommitinformation,intressantringar eller somny

i kap. 4omvärldsbeskrivningengällerVadapril 1999.den 1änsenare
inträffatförändringar,eventuellahunnit beaktahar vi inte senaresom

informationhuvudsak påiUppgifterna byggerfebruari 1999.den 1än
respektive land.imyndigheternationellafrån tjänstemän
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1.3 Andra kontakterexterna

När utredningsarbetet började hösten 1997 sändes direktiven tillut ca
etthundra myndigheter, företag och organisationer, enligt vårsom
bedömning arbetade med besläktade frågor. följebrevet framhöllI jag

min intention arbeta och med kontinuerligatt dialogöppetattvar en
med berörda och intresserade Mottagarna ombads skriftligenparter. att
lämna synpunkter på de problemställningar uppdraget omfattade.som
Ungefär hälften svarade, och deras synpunkter har i fleramottagarnaav
fall beaktats i det fortsatta utredningsarbetet.

Kommittén har också lagt hemsida med informationupp en om
uppdraget och med inbjudan synpunkter www.konvergens-m.m. om
utredningen.org.

Tillsammans med sekretariatet- i något fall enbart sekreta-genom
riatet har jag haft överläggningar med bl. Ericsson, lndustriförbun-a.-
det, Telia, Teracom, Tidningsutgivama, Sveriges Television, CELL
DTV, IT-företagen Kabel-TV-föreningen.samt

En väsentlig del utredningsarbetet har bestått i analysera EG-attav
direktiv och andra policy-dokument från EG följa det pågåendesamt
arbetet inom unionen. Inom EU bedrivs bl. omfattande arbete medetta.
konvergensfrågoma. Jag har självfallet tagit del och med de sakkun-av
niga och ingående diskuterat EG-kommissionens grönbokexperterna

konvergens mellan telekommunikations-, medie- och informa-om
tionstekniksektorerna, offentliggjordes i december har1997. Jagsom
också tagit del flertal remissyttrandena grönbokenett EG-överav samt
kommissionens uppföljning grönboken i det arbetsdokument,av som
utfärdades i juli 1998 och det meddelande, utfärdades i 1999.som mars

Tillsammans med sekretariatet har jag deltagit i konferensertvå som
EG-kommissionen anordnat under år 1998, i Bryssel i april och ien en
Wien i november, den anordnad i samarbete med EU:s dåva-senare

Österrike.rande ordförandeland anslutningI till Bryssel-konferensen
hade sekretariatet och jag också tillfälle överlägga företrädaremedatt
för kommissionen och med författarna till grönboken och dessutom
med delegater från några medlemsländerna. Vi har vidare deltagit iav

överläggning i Köpenhamn inom för nordiska ministerrådet,en ramen
där deltagare från samtliga fem nordiska länder under dag diskute-en
rade konvergensfrågoma. Vi har vid två tillfällen haft ingående över-
läggningar med den norska konvergensutredningen, uppdrag ärvars
mycket likartat Konvergensutredningens. Dessutom har sekretariatet
haft löpande kontakter med den norska utredningen medsamt personer
i andra länder, arbetar med konvergensfrågor.som

sekretariatet har deltagit i konferens i London under rubrikenen
Next Generation Regulation, i Stockholm med titeln Beyond Con-en
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10th iFilmand Forum,TelevisionEuropeanITS 98 samtvergence
innehållsfrågorregleringbehandlade ettHelsingfors, bl. uravsom a.

tvåföreträttvarithar ocksåsekretariatetkonvergensperspektiv.
förintresse Kon-frågorbehandlatBrysselkonferenser iandra avsom

vergensutredningen.

Konsulter1

naturligtvisdelsbyggerKonvergensfenomentettill kap. 2Underlaget
delskommittén,representerad ikunskap, varit mate-den ettsom

promemoriadelsBrunell ABframställtsrial Mats samt enavsom
har efterpromemoriandenUtdragResearchfrån Telia AB. senareur

bifogats betän-förändringarvissaredigering ochspråklig smärreen
olikamaterialet påkvalitetssäkrasöktVi harkandet bilaga attsom

branscheniorganisationerochföretaglåta antalbl.a.sätt, ettattgenom
synpunkter.lämna
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2 Konvergensfenomenet

2.1 Vad konvergensär

Konvergens fenomen kan beskrivas på olika beroende vil-sättsom
ket perspektiv diskuteras, och graden komplexitet varierar.som av
Gemensam utgångspunkt de förutsättningarär den tekniskasom
utvecklingen medför. Utvecklingen gör mellan de tidigaregränsernaatt
relativt klart avgränsade tele-IT-, och mediesektorema blir allt mindre
tydliga. Detta brukar också beskrivas dessa sektorer konverge-attsom

sammansmälter.rar
I EG-kommissionens grönbok konvergens se avsnitt 3.5.1om

definieras konvergens dels möjligheten via olika nätplattfor-attsom
överföra i grunden tjänster, dels sam-typmar samma av som

manforandet olika utrustningar for konsumentbruk, telefon,av t.ex.
television och persondator.

I KPMG Management Consultingrapport utarbetaten som upp-
drag EG-kommissionen definieras konvergens en löpandeav som

leder till bristen överforingsresurser foratt information,process som
kommunikation och underhållningsstjänter minskar med tiden egen
översättning.

Utifrån Konvergensutredningens uppdrag det relevantär närmareatt
beskriva konvergensens effekter följande fyra perspektiv: nätkon-ur

tjänstekonvergens, apparatkonvergens och marknadskonver-vergens,
gens.

2.1.1 Nätkonvergens

Med nätkonvergens olika och traditionellt skilda infrastruktu-attavses
för distribution olika tjänster kan integrerastyper och bärarer av av

varandras tjänster. Framför allt handlar det å sidanena om
infrastrukturer avsedda för privat kommunikation, telenät ocht.ex.
mobiltelenät, och, å andra sidan, infrastrukturer avsedda för enkel-om
riktad förmedling information till allmänheten, marknät, kabel-t.ex.av

och satellitsystemnät avsedda för ljudradio och/eller television. Nät-
konvergensen visar sig möjligheten tillhandahålla tele-attgenom t.ex.

l KPMG Consulting, Public Policy Issues famArising Telecommunications
and Audiovisual Convergence. Report for the European Commission, 1996.
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ochfilmer, TV-programkabel-TV-nät,foni och Internetaccess genom
datatjänsterolikatelenätmultimediala tjänsterandra över typersamt av

ochför radioanvändstraditionelltsatellitsystemvia marknät och som
tele-förinfrastrukturerexisterandeförändringar idessaTV. Förutom

utvecklastelevisionljudradio ochutsändningochkommunikation av
Internettjänster.olikadata ochöverföra tal,kunnaelnätet för attt.ex.

Nätenbeskrivaskan det nät nät.Vad gäller Internet ett avsom
traditionelladebyggersamtidigtdebl.a.här nätutgörs uppsomav

med stödintegrerasbeskrivits Dessainfrastrukturer nät avovan.som
användaren Internet.förframstår nät:lntemetprotokollet och ettsom

ikonvergensutveck-centralt elementframhålls oftaInternet ettsom
och 2.3.3.avsnittvidare 2.2lingen se

änstekonvergens2. 1

tillhandahålls ochtjänsterdekarakteriserafinns mångaDet sätt att som
begreppsbild-enhetliginfrastrukturer. Någonolikaförmedlas genom

mel-kanförenklad indelningstarkt görasinte föreligga. Enning synes
sistnämnda fal-innehållstjänster i detochkommunikationstjänsterlan

informationstjänster.tillrefereras oftalet även
förmedlarhär tjänsterMed kommunikationstjänster somavses

fax,telefoni,handlakananvändare.mellan Dettainformation t.ex. om
inteofta,sker härKommunikationenvideokonferens och e-post. men

kommunika-exempel pårealtid.nödvändigtvis alltid, i E-post är en
realtid.sker iintetionstjänst som

ellertillhandahållerdär någontjänsterinnehållstjänsterMed avses
gratis ellerdelandrainnehåll förvisst motförmedlar att taett av

olikatelevision,ljudradio ochhandlabetalning. kan typerDet t.ex. om
lnnehållstjänsterwebbplatser Internet.ochinformationsdatabaserav

ellertillutsändninghuvudsak antingenförmedlas i mottagarnasom en
individuell begäran.tillhandahålls

sammansmältningavseendenolikainnebär iTjänstekonvergens en
särskilja frånblir svåraredevilketdessa tjänstetyper, gör attatt var-av

bidrar till dettanätkonvergensenbeskrivnaandra. Den genomovan
inne-ochkommunikations-kombineraochintegreramöjligheterna att

inter-ökade inslagettjänsteutbud. Detochhållstjänster i ett avsamma
televisionochljudradiosåsominnehållstjänstertraditionellaaktivitet i

kommunikationstjänstermellangränsdragningenbidrar till detta. Att
upprätthålla följersvårare ävenblir allt attoch innehållstjänster att av

karak-kananslagstavlorelektroniskaochchatnya tjänster t.ex.som
deinnehållstjänster;ochkommunikationsstjänserbådeteriseras som
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avsikten samti-för mellan användarnaanvänds kommunikation ärmen
för andra deldigt denna kommunikation är öppenatt att ta av.

informationmedför tjänstekonvergensenDärutöver även att som
tillhandahålls viatidigare förbunden med visst mediumvarit ett numera

video-alternativa medier; böcker hyrvideokassetterCD,t.ex. som
individuell begäranon-demand-tjänster film förmedladdvs. över

tidskrifterdagstidningar ochtelenät eller kabel-TV-nätt.ex. samt som
Wide Webbelektroniska tjänster World www Internet.över

Apparatkonvergens1

mellan olikaMed sammansmältningenapparatkonvergens appa-avses
handlaför olika tjänster. kananvänds Det t.ex.rater typer omsom av

kan användastelefoner och ljudradiomottagare även motta-somsom
och mobiltelefoneroch rörliga bilder, TV-mottagaretext somgare av

informationsbehandling likt datorer och datorerkan användas för som
kan fungera TV-mottagare.som

utvecklingsscenario i olikaför hushållen intressantEtt avseen-som
presentationsde-separation självaden kan skönjas redan i dag är aven

delen,från den informationsbehandlandelen skärmen i apparaterna
centralenhetskulle kunna innebäraden s.k. centralenheten. Detta en

hushålletunderstödjer all informationshantering såväl inomtypsom av
hushålletsi hushållets kontakter med omvärlden, och som genomsom

eftertill presentationsenheternätverk distribuerar informationeneget
kunnainom hushållet. skulleindividuella önskemål och behov Det

datakommunikation, radio ochhantering såväl telefoni,handla om av
hemdatorn och hante-den användningenTV, stereon,avsom egna

elförbrukning,ringen etc.av

Marknadskonvergens1

beskrivastjänste- och apparatkonvergens kanSåväl nätkonvergens som
hanteradirekta effekter den tekniska utvecklingen vad gäller attavsom

kan däremotkommunicera information. Marknadskonvergensoch
sker vadbeskrivas följdeffekt den konvergensuppstå somsom en av

dessa områdenagäller nätverk, tjänster och påKonvergensenapparater.
utsträckning nödvändigt fördet både möjligt, intressant och i vissgör

olikaföretag tidigare varit verksamma inom viss sektor påattsom en
sig i eller flera angränsande sektorer.sätt engagera en

produ-handla teleföretagkanDet attt.ex. om som genom
innehållstjänster sig mediemark-cera/tillhandahålla/förmedla rör
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interak-tillåterinfrastrukturimedieföretag investerarnaden, somsom
kommunika-olika formertillhandahållamöjlighettivitet med att av

ochradioutbudettraditionellamed dettionstjänster integrerat t.ex.av
mediemarknadernaochtele-IT-företagTV, genomsamt som agerar
kommunikationförutrustningochtillämpningarerbjuda samt pro-att

uttryck,sig olikakanrörelserinnehållstjänster. t.ex.Dessaducera ta
gårventure-bolagochsammanslagningar jointuppköp, somgenom

fö-detta kommerTillmediesektorerna.tele- ochdata-,tvärs över nya
och till-sektorernatraditionellafrån defriståendeväxerretag uppsom

multimedietjänster.olikahandahåller typer av

drivkrafterochUtveckling2.2

ochmedie-tele-,mellankonvergensendrivkraften bakomprimäraDen
ochinformations-utvecklingendynamiskadenlT-sektorema är av

de förstakom1950-taletRedan påkommunikationstekniken IT.
telekommunika-ochintegrerade data-medtillämpningamapraktiska

elektri-utnyttjandetDentionssystem. nämnaren avvargemensamma
förteleteknikeninformation;kommuniceraochcitet för representeraatt

för lagring,datateknikenochavståndkommunikationindirekt över
information.återfmnandebearbetning och av

uteslu-redskapdatatekniken1970-taletpåtill mittenFram ettvar
Orsakensamhällsinstitutioner.ochorganisationertande för större var

medförbundnafysisktoch kravkostnaderhögade utrymme varsom
utvecklingenMedinformationssystem.dåtidensanvändningen avav

1980-ochunder 1970-mikroelektronikentekniken ochdigitaladen
produktionseffek-förändrats. Merstrukturemellertid dennatalen har

förbanadelösningartekniskautrymmeskrävande vägoch mindretiva
före-mindreoch tjänsteravancerade produkter ävenoch somnya mer

ochfram,IT-industritillgodogöra sig. Enkunde växteoch hushålltag
allttelesektorernaochmellan data-blev konvergensenunder 1980-talet

påtaglig.mer
transmis-digital teknik,framför alltutvecklingenfortsattaDen av

under 1990-kompressionochför kodningteknikersionsteknik samt
multimedialaavancerademöjligt hanteragjort dethar vidaretalet att

föravgränsadevarittidigareinfrastrukturertillämpningar över ensom
forminformationmedförDigitalteknikentjänst. oavsettviss atttyp av

tal vidbinärapåbild kanljud eller sätttext, representeras samma av
kod-tekniker förochTransmissionsteknikfönnedling.bearbetning och

distribu-ieffektivitetenökab1.a. förkompression användsning och att
informationsmängder kanalltmedförvilket störretionssystemen att

och krav påkostnadermindre nät-med alltkommunicerasochhanteras
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kapacitet. Utvecklingen har inte endast inneburit ökad konvergensen
mellan data- och telemarknadema dessamellanäven gränsenutan att
marknader och mediemarknaden blir allt otydlig. Det är t.ex.mer nu
möjligt sända och radiotjänsterTV- telenäten, tillhandahållaöveratt
teletjänster och interaktiva datatjänster kabel-TV-nät och till-över att
handahålla dataprogram och datafiler via radiobaserade infrastrukturer

marknätsåsom och satellitsystem. den tekniskaKort utvecklingensagt,
har medfört olika tjänster och kombinationer dessa kan tillhanda-att av
hållas olika infrastrukturer tidigare varit tekniskt avgrän-genom som
sade för viss tjänst.typen av

här fungerat,Internet har och fungerar, starkt pådrivandesom en
och sammanbindande kraft betydelse för konvergensutvecklingen.av
Med Internetprotokollet och gränssnittet har lyckats skapawww man

grundläggande standarder för kommunicera ljudatt text,gemensamma
och bild, kan användas för såväl traditionella telefoni-, data-,som

och radiotjänster,TV- kombinationer därav. Tillsammans medsom
förhållandevis låga prisbilder, användarvänliga gränssnitt och lätt till-
gänglighet har Internetprotokollet och avsnitt härige-se 2.3.3www

bidragit till explosionsartad utveckling för global multimedie-nom en
kommunikation.

Utöver den tekniska utvecklingen finns andra drivkrafterstarka
bakom konvergensutvecklingen konvergensens tekniska förutsätt-
ningar beskrivs i följandede avsnitten. Två dessanärmare ärav som
särskilt viktiga de politiska och marknadsekonomiska drivkraftema.är

det gäller de politiska drivkrafterna, lagstiftaren,När kan då kon-
vergensutvecklingen förväntas medföra positiva effekter för samhället,
finna skäl eller mindre aktivt främja utvecklingen. Den kanatt t.ex.mer
för användarna innebära sänkta priser ökad konkurrens ochgenom

valmöjligheter i samband med företagen utvecklarstörre att typernya
produkter och tjänster. Konvergensutvecklingen kan medverkaävenav

till ökad tillväxt och på så leda till ökad sysselsättning. kanDensätten
medföra positiva effekter för glesbygden, eftersom avstånden fåräven

allt mindre betydelse, bereda bättre möjligheter för funktionshind-samt
rade delta i samhället. Konvergensutvecklingen och utvecklingenatt av
informationssamhället kan emellertid också medföra negativa effekter.
Globaliseringen och den förändrade miljö inom vilken olika typer av
transaktioner kan medföra olika problem vid tillämpningenäger rum av
gällande kan handla förDet det konsumenterna blirrätt. t.ex. attom
svårare identifiera tillhandahåller viss tjänst och vari-att vem som en
från detta sker vilket vidare kan leda till konsumenten får svårareatt att
hävda sina rättigheter i samband med olika transaktioner. Detyper av
negativa effekterna föranledakan lagstiftaren vidta föråtgärderatt att
hindra viss utveckling eller driva utvecklingen i särskild riktning.en
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finnas för lagstiftarenExempel intressen det kan anledning attsom
söka integritet, säkerhet och konsumentskydd.värna ärom

drivkrafterna grund-De marknadsekonomiska avhängiga tvåär av
läggande förutsättningar, företagen utvecklingendels driver påatt t.ex.

produkter och tjänsteroch tjänster, dels dessa produkterattav nya
efterfrågas finnsoch användarna eller det åtminstoneaccepteras attav

för främst ipotentiellt intresse dem. tekniska utvecklingen,Denett
form för verksammadigitaliseringen, det möjligt företag ärgörav som
inom de berörda branscherna utveckla tjänster eller förmedlaatt nya
tjänster Generellt kan det finnas vilja hospå sätt. settnya anses en
företagen bl.a. effektiviseringsmöjlig-på marknaden till deatt ta vara
heter Konvergensutveck-uppstår i samband med digitaliseringen.som
lingen det möjligt för företagen expandera verksamhetengör även att
till andra marknader de traditionella. vilja hos företagenDenna ärän
märkbar bl.a. de produkter lanseras och det antalgenom nya som
fusioner och allianser planeras och genomförs inom och mellan desom
berörda sektorerna. finns starka marknadsekonomiskadetTrots att
drivkrafter bakom konvergensutvecklingen, förutsättning förär atten
den skall realiseras produkterna och tjäns-användarnaatt accepterar

Viktiga faktorer för det finnsskapa ärterna. ettatt acceptans atten
mervärde för användarna, produkter och tjänster användarvänligaäratt
och priserna för produkterna och tjänsterna ligger på rimlig nivå.att en

2.3 de tekniskaNärmare om

förutsättningarna

framför för tek-Det allt centrala faktorer grunden denär utgörtre som
niska utvecklingen konvergens. första, och kanske allra vikti-Denmot

Digital medför allutvecklingen digital teknik. teknikärgaste, att typav
information kan och nollorpå somsätt ettorrepresenterasav samma

kombinationerdet handlar ljud, eller bild, elleroavsett textom om
därav. teknikerDen andra utvecklingen transmissionsteknik ochär av
för kodning digital information, vilket leder tilloch kompression av
lägre transmissionskostnader och kapacitetsutnyttjande i olikabättre
infrastrukturer för-infrastrukturer tidigare endast kundesamt att som
medla kapacitetskrä-enklare tjänster utvecklas till kunna förmedlaatt
vande skullemultimediala tjänster. tredje faktorn vadDen rör som
kunna kallas för interoperabilitet och innebär bl.a. infrastruktureratt

tidigare varit åtskilda kan integreras i distributions-som gemensamma
handlar här framför allt utvecklingen kommunika-Detsystem. om av
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tionsprotokoll och andra standarder. Internetutvecklingen har varit sär-
skit betydelsefull i detta avseende.

2.3.1 Digital teknik

Överföring information kan ske analogt eller digitalt. Vid t.ex. ettav
telefonsamtal varierar signalen vid analog sändning hela tiden med
variationer i den information sänds, med tonhöjddvs. och annatsom
hos den talar. Vid digital sändning däremot antaltas ett stortsom en
mätvärden s.k. samples fastställdamed tidsintervall signalen.
Dessa mätvärden omvandlas sedan till digitala signaler, dvs. vad som
kan beskrivas följd och nollor. Varje sådan ellerettor ettasom en av
nolla kallas bit och signalen kan serie sådana bitar.en ses som en av

fårMan bitström. Mycket förenklat alltså analog signal vågären en en
medan digital signal och nollor. Fördelen medär ström ettoren en av

digital signal den bl.a. tåligare störningar och brusär äratt änmoten en
analog signal. Digitaliseringen kan bidra till förbättrad kvalitet påt.ex.
ljudradio- och TV-sändningar. Vidare kan digital signal komprime-en

vilket dels befintlig infrastrukturs kapacitet utnyttjas bättre,gör attras
dels abonnentema erbjuds avancerade tjänster seatt närmaremer om
komprimering i det följande avsnittet.

central betydelseAv för konvergensutvecklingen allär att typ av
infonnation, det handlar ljud, stillbilder elleroavsett rör-text,om om
liga bilder, kan på dvs. digitalt förmedlasochsätt,representeras samma

bitström. har utgjortDetta grundläggande förutsättning försom en en
förmedla och kombinera olika informationatt typer av genom

infrastrukturer tidigare varit utvecklade och avgränsade för visssom en
tjänster.typ av

2.3.2 Tekniker för transmission, kodning och

kompression

Även olika information digitaliseringen kantyperom av genom repre-
på som bitström, serie och nollorsenteras sätt ärettorsamma en en av

det fortfarande så olika har olika förutsättningarnätatt typer attav
förmedla informationen. Den hastighet med vilken information kan
överföras i i enheten bit/s. kapacitetNätens brukar diskute-nät mätsett

i bandbredd och skiljer i huvudsak mellan tre typer:ras man
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telefaxsmalband: till kbit/s lämpligt för telefoni och64 t.ex.upp
mellanband: från kbit/s Mbit/s lämpligt för videokon-64 till 2 t.ex.

musiköverföringYferens och
medbredband: Mbit/s behövs för exempelvis video2över0

TV/filmkvalitet, multimedieapplikatio-högupplösningsbilder och
ner.

förtransporthastighet data-, radio- och satellitnät harDen tele-,som
överföraför ekonomisktnärvarande inte tillräckligär sättatt ett

bitström-vissa information upphov till väldigt långatyper av som ger
kapacite-informationen kodas och komprimeras ökasGenom attmar.

i befintliga infrastrukturer så mängden transporteradavsevärtten att
information Mbit data blir möjliga. spelarsekund Härstörstaper per
framför allt MPEG—standardema’ viktig andramycket roll, ävenmenen

videostrea-tekniker med andra kodningsprinciper existerar, t.ex.som
ming.

förbättringdenna kapacitetsökning finns också parallellFörutom en
ISDNexisterande infrastrukturer. Exempel på detta och xDSL-ärav

teknikers för förbättra det fasta telefonnätets lokalaccessnät samtatt
ATM° olikaanvänds i många olika och för månganättypersom av

information för framför allt företag.typer av
kom-Utvecklingen dessa tekniker för transmission, kodning ochav

avanceradepression tjänster tidigare bara kunde levereras igör att som
dyra bredbandsnät allt grad kan överföras också i enk-och i högrenu

lare Sammanfattningsvis det sig alltså utvecklingnät. rör somom en
information relativt mindre plats i den kanalgör att tar settsamma som

förmedlas första denden beror två saker. detDetta För targenom.
överförda informationsmängden mindre kapacitet i anspråk attgenom

medför för-den digitaliseras, kodas och komprimeras. det andra deFör
bättringar kanalens kapacitet ökar.görs attsom

2M står för miljoner och k står for kilo tusen.mega
3 familj standarder för koda audiovisuell informationMPEG är atten av som

finnsfilmer, video och musik och står för Motion Picture Experts Group. Det
serie standarder MPEG-1 till för koda digital information.MPEG-4 atten

4 Integrated Digital Network.Services
5 familj tekniker där står för Digital Subscriber ochDetta DSL Lineär en av x

generisk beteckning för olika varianter. Några dessa varianter Här ären av
för High bitrate, för Asymmetrical.står high bitrate och förV Very Asom

6Asynchronous Transfer Mode.
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Kommunikationsprotokoll och andra2.3.3

standarder

regler förkommunikationsprotokoll kan uppsättningEtt sägas envara
telekommunikationsnätkommunikationen mellan olika enheter i ett

eller digitalt distributionsnät for radio- och TV-program. Dessaett reg-
sekvenskontroll, och avslutningsproce-ler gäller felövervakning, start-

m.m.7kryptering beskrivadurer, adressering, Ett sätt att proto-annat
själva nätteknikenkollet det gränssnitt mellanär ettatt somse

telefoni, video-telefonnätet, och tjänsternaIP-nätet, ATM-nätet etc.
terminaler och/ellerkonferens och deras fler nätteknikeretc. Ju

protokoll, desto möjligheter tilltjänster kan utnyttja störresom samma
konvergens.

genomslagskraft jämte utveck-viktig faktor bakomEn Internets är,
används harlandet de protokoll och andra teknikeratt somav www,

Controlblivit facto-standarder. Protokollen kallasde Transmission
Protocol/Internet Protocol TCP/IP. stödjer, bl.a.Internet genom

grafiskt gränssnitt överföring ljudutvecklandet ett text,avav www som
liksom interaktivitet och animeringar.och bild video Dessutomsamt

stödja video- och ljudkonferens, telefoni och Överföringkan Internet av
TV-program möj-radio- sin öppenhet och sinoch Just genomgenom

kanskelighet stödja många olika tjänster Internet,så ärtyperatt av
enskilda faktorn bakomjämsides med digitaliseringen, den viktigaste

konvergensutvecklingen.
Även digitalmediebranschen har regler och standarder förinom

Videotelevision tagits fram organisationen Digital Broadcastingav
markbundna rundradionät, kabel-Organisationen arbetar medProject.

för distribution radio/TV-program och medoch satellit-TV-system av
Standardiseringen inomåtkomst till och multimedietjänster.Internet

rollrundradio det möjligt för aktörer inom mediernagör att anta samma
IT/telebranschen dvs.aktörer inom Intemetoperatörens.som

7Nationalencyklopedin, 1993.
8 Datateknik, 1997.Se 17,t.ex. nr.
9 the RegulatorySquire, Sanders Analysys 1998 Adapting EUDempsey

forFramework Developing Multimedia study thethe Environment,to a
GeneralCommission Directorate XIII.European
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framtida2.4 utvecklingenDen

framtidaDen utvecklingen inte lätt förutspå, det ändåär äratt men
möjligt dra vissa slutsatser utifrån vad förnärvarande känt.äratt som

förstDet kan konstateras de tekniska förutsättningarna för kon-att en
mellan tele- och mediesektorerna finns och vi redanIT-, attvergens nu

praktiska exempel detta. visar sig traditio-på Detta t.ex. attser genom
nellt olika och urskiljbara tjänstetyper, data-, radio- ochsåsom tele-,
TV-tjänster förmedlaskan integreras och infrastrukturergenom som
tidigare varit eller mindre tekniskt avgränsade för viss typmer aven
tjänst digitala TV-tjänster, lP-telefoni, försök med ocht.ex. Internet
telefoni el- och kabel-TV-nät förmedling rörliga bilderöver samt av

förutsättningar för utvecklingtelenät. Grundläggande dennaöver är
framför teknik för kod-allt utvecklingen digitalteknik,nämntssom av

ning och kompression standarder skaparsamt somgemensamma
interoperabilitet mellan olika distributionssystem och olika tjänster
bl.a. Internetprotokollet.

finns inte tecken denna utveckling kommerDet några på avta.att att
Vi kan således förvänta fortsatt förbättring distributionssys-oss en av

kapacitet och interoperabiliteten dem emellan. minstIntetemens av
torde detta innebära dels ökad utbytbarhet mellan befintliga och nya
distributionssystem, dels förbättrade möjligheter med kommersielltatt

förmedla infrastrukturergångbar kvalitet bredbandstjänster genom som
för smalbandstjänster förmedling rörligai grunden avsedda t.ex.är av

bilder telenäten.över
utvecklingen kan förväntas fortsätta i den meningenMen även om

tjänster i allt utsträckning kommer kunna distribueras viastörreatt att
systemmängd olika kanaler det osannolikt eller distri-är ettatt etten

butionssätt kommer dominera hela marknaden. hellerInteensamt att
förväntas utvecklingen leda till endast kommeratt typ apparat atten av

användningförekomma; utformningen terminaler för individuellav
kommer skilja från för familjeanvändning.sig Enatt mottagare t.ex.

sak flertalet de olika fungerakommerär att apparaterna attannan av
multiterminaler i den bemärkelsen de utformade dels förärattsom

kunna tjänstetyp, dels för kommunikation medänatt ta emot mer en
omvärlden.

vidare tydligt det finns vilja hos såväl marknadsaktörerDet är att en
statsmakter konvergensutvecklingen framåt. Statsmakter-drivaattsom

vilja manifesteras olika för passivtåtgärder aktivt ellerattnas genom
främja initiativutvecklingen. Regleringen telemarknaden, påEU:sav
konvergensområdet, nationella satsningar marksänd digital-TV samt
det föreliggande betänkandet det handlartydliga exempel på detta;är
här initiativ inte enbart går hantera uppkomna problemattutom som
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till följd med uttaladeden tekniska utvecklingen, ävenutan attav
målsättningar främja och dra denna utveckling.nytta av

förhållande vilja inte minstl till marknadsaktörema visar sig denna
och investe-praktiska exempel marknadskonvergens genomgenom

ringar i innovativ de möjligheterproduktutveckling präglassom av som
konvergensutvecklingen marknadskonvergensenerbjuder. långtHur
kommer finns exempeldock mycket svårt sia påDetäratt att om.
både lyckade och mindre lyckade marknadsrörelser i detta avseende
och det råder vidare osäkerhet vad kommersiellt gångbaraärom som
produkter Framför sistnämnda perspektivetoch lösningar. allt det
framhävsiofta för konvergensutveck-central faktor hur långtsom en

förväntaslingen kommer gå. Marknadsaktörema kan inte utvecklaatt
eller fortsätta tillhandahålla produkter och tjänster inte når tillsom upp

ekonomiskt försvarbar efterfrågevolym.en
informationssamhälletsEtt perspektiv hänsyn till hurärannat att ta

utveckling handlarhanteras medborgarperspektiv. Detett t.ex. omur
frågor med avseenderörande integritet, säkerhet och konsumentskydd
på produkter, tjänster och innehåll. Ytterligare faktorer central bety-av
delse frågorför den fortsatta utvecklingen användarperspektiv ärettur

geografisk tillgänglighet och tillgänglighet för funktionshindradeom
utvecklingen olika prisbilder i relation till användarnas betal-samt av

ningsvilja.
förutsättningar förSverige måste bedömas ha goda grundläggande

fortsatt stark konvergensutveckling, gäller förutsättning-bl.a. vaden
stimulera efterfrågan tjänster det här talde ärattarna av som om.

gällerSverige ligger jämförelsevis långt framme i utvecklingen detnär
mobiltelefonabonnemangantalet kabel-TV-anslutningar, antalett.ex.

användning Vidare bedöms tillgången tilldatorer och Internet.samt av
datorer och kommunikationsutrustning mycket god. Enligt gjordavara
uppskattningar hushållenhade cirka femtio de svenskaprocent av
tillgång till fyrtio årdator i hemmet år 1997. Av1998 mot procentca
dessa hade till sjuttontrettio tillgång motInternetprocentca ca

1997.‘°år denna förhållandevis högaUtöver Internet-procent
omfattningpenetration bland hushållen, används i mycketInternet stor

i finns detsvenska företag. det gäller kommunikationsvägar 68När
fasta mobiltelefonpenetrationentelelinjer invånare och100 är en avper

högsta majoritetde i världen med nivå på femtio Enöver procent. aven
ellerde svenska hushållen har också antingen kabel-TV egen

satellitmottagare.

‘O Nordicom vidUppgifiema hämtade från undersökning genomfördär aven
Göteborgs universitet Mediebarometem 1998.
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Konvergensens effekter tydligt märkbara i Sverige det gällerär när
utbudet tjänster. Flera bolag tillhandahåller redan IP-telefoni ellerav
planerar så inom kort. Som redan berörtsgöra pågår olika för-att ovan,
sök där olika tekniker för bredbandsaccess med interaktiva inslag till
hushållen under utprovning. De digitalaär TV-sändningarna i marknä-

har inletts under innevarande år 1999, samtidigt digitalise-tet som
ringen satellit- och kabel-TV-sändningar pågår parallellt. fal-bådalav
len utarbetas lösningar med returkanaler för interaktiva tjänster, med
möjlighet integrera tillgång till iInternet tjänsteutbudet. Digital ljud-att
radio DAB sänds sedan september 1995 med början i Stockholmsom-
rådet och täckte i 1998 75% alla hushåll i Sverige.mars ca av

dagspressAtt och periodiska skrifter och TV- och radioföretag samt
traditionella förlag har ambitiöst upplagd Internet i dagnärvaro ären

Ävenregel undantag. telebolagän Telia har börjatABt.ex.mer som
erbjuda innehåll i form samlingsplatser för information ochav
tjänster på Internet.

Även det svårt förutseär utvecklingens riktning,nämnareattom
hastighet och omfattning, måste tendenserna således ändå betraktas

förhållandevis tydliga: tekniskaDen utvecklingen med förbättradesom
förutsättningar för konvergens infrastruktur, tjänster och apparaterav
fortsätter. Det förefaller vidare ligga i såväl marknadsaktörernas isom
statsmakternas intresse detta sker. innebärDetta i sin detatt tur att
uppenbarligen finns starka krafter kan förväntas verka aktivt försom

också stimulera den efterfrågan behövs föratt marknadsutveck-som
lingen.

2.5 rättsligaDe konsekvenserna

Gemensamt för de rättsliga frågeställningar följer den tekniskasom av
utvecklingen teknikens förmåga dels skapa förutsättningarär föratt nya
genomförande olika aktiviteter, dels förändra den miljö inom vil-attav
ken dessa aktiviteter Gränser mellan olikaäger aktivitetertyperrum. av
och företeelser blir otydliga samtidigt allt går snabbare ochsom geo-
grafiska avstånd förlorar sin betydelse. rättsliga effektenDen märks när
dessa förändringar leder till begrepp, kriterier och indelningsgrun-att
der, gällande bygger på, förlorar sin relevansrätt och lagstift-som
ningen därmed sin förmåga uppfylla sina ändamål.att

Konvergensen mellan data-, tele- och mediesektorema fungerar här
tydligt exempel på teknikens effekter i dessa avseenden.ett Densom

vidare exempel på den tekniska utvecklingen inte endastattger ger
upphov till enskilda rättsliga problemställningar har för-ävenutan en

rubbamåga grundläggande strukturer i visaratt Detta sigrättssystemet.
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mel-skiljablir allt svårareperspektivrättsligtdet från attettattgenom
ochmediesektorema:tele- ochavgränsade IT-,klartlan de tidigare en

regelverkflera,eventuelltomfattas olika,tjänst kan t.ex. avsamma
kommunikationskanaleller vilkenmediumvilketberoende som

vilketeller påtillfönnedling sättanvänds för dess mottaga-mottagaren
ochaktivt sökaellerpassivtdel tjänsten genom ta emotatttarren av
förregelverkenbakgrundskallbegära tjänsten. Detta attmot avses

bakomliggandeutgångspunkter,olikautformade meddessa sektorer är
myndigheter:ansvarigamotiv och

konsumentpoli-utifrån närings- ochIT-sektornoregleradeDen som0
lagstift-marknadsrättsligaden generellaincitamenttiska styrs av

Konkurrensverket ochmyndighetsuppgifter för bl.a.medningen
Konsumentverket,

fun-till ståndsyfte fåavmonopoliseras medtelesektom att ensom0
mål-telepolitiskasärskildauppfyllandetförgerande konkurrens av

tillsynsmyndighettelelagstiftningenför ärinomsättningar ramen
ochKonkurrensverket Konsu-telestyrelsen,ochPost- ävenmen

televerksam-betydelse förmyndighetsuppgifterharmentverket av
het, samt

bakomliggandeochmedielagstiftningenmediesektorn styrs avsom0
och därkulturpolitiska målsättningardemokratiska och staten

ochpå radio- TV-service-ansvarsärskilt publicsigpåtagit ett
bl.a.sistnämnda områdenmyndighetsuppgifter på utövasområdena

förGranskningsnämndenoch TV-verket,Radio-regeringen,av
Konsumentombudsmannen.Justitiekanslern ochradio och TV,

medförutvecklingenden tekniskakommerTill detta även typeratt nya
ochbedriva tele-möjligheter förföreteelser ochtjänster och attnyaav

inordnaändamålsenligtsväramedieverksamhet, sättär ettattsom
gällande regelsystem.under

enbartintekonvergensutvecklingenpåverkarSammanfattningsvis
regelverkmed nuvarandeändamålen ävenuppfyllamöjligheten utanatt
bakgrundutformadgällandede förutsättningar rätt är mot av.som
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EG-Rätten3

EG-rättAllmän3.1

Bakgrund3.1.1

inleddes årunionenEuropeiskadenbenämneridagvisamarbeteDet
ochKol-Europeiskadenupprättandefördraget1951 att avomgenom

Bel-Italien,Tyskland,Frankrike,undertecknadesStålgemenskapen av
deninrättadesDärefter, år 1957,Luxemburg.ochNederländernagien,

Romfördragetgemenskapenekonomiska attEuropeiska genom
undertecknades. OvanEG-fördragetnovember 1993sedanbetecknas

drivatullunion,bildasigländer åtognämnda att engemensamen
politiskaekonomiska ochisamarbetajordbrukspolitik ochgemensam

fördragetundertecknadesdettamed ävensambandfrågor. 1 upp-om
ursprungligaatomenergigemenskapen. DettaEuropeiskarättandet av

idagmedlemsstater,antaletavseendebådeutvidgatssamarbete har som
omfattning.materiellasamarbetetsavseendeochfemton,är

denbildades Euro-undertecknades,MaastrichtfördragetGenom att
ochfördjupadessamarbetetekonomiska1993. Detunionen årpeiska
ochutrikes-omfattatillutvidgadessamarbetet ävenatt gemensamen

angelägenheter.och inrerättsligaisamarbetesäkerhetspolitik och ett
pelare. Denkonstruktionvidliknasbrukar treUnionsfördraget aven

pela-andradenfördragen,ekonomiskadepelarenförsta representerar
tredjedenochsäkerhetspolitikenochutrikes-den gemensammaren

den Euro-angelägenheter. Inomoch inrerättsligaisamarbetepelaren
samarbetetpelaren,den förstadel, dvs. ärekonomiskaunionenspeiska

sinfråndel avståtttill vissharmedlemsstaternaöverstatligt och suve-
vidsträcktainstitutionergemenskapensfårfördragenränitet. Genom

maktnormgivandeöverlåtithar bl.a.Medlemsstaternabefogenheter. en
rättsordning.gemenskapsrättenoch utgörgemenskapen,till egenen

vilketmellanstatligt,däremotochtvåpelareinom ärSamarbetet tre
enhälligt.fattasfrågor måstedessabeslutallainnebär röratt som
FördragetAmsterdamfördraget. ärundertecknades1997Hösten en

denbl.a.medförochfördragengällande attde gemen-översyn av
beslutsreglerförändradeeffektiviserasutrikespolitiken genomsamma

Översynen innebär ävenutökas.befogenheterinstitutionernasoch att
konsolideras.ochförenklasfördragenatt

rådet, Europa-kommissionen,fem:institutionerGemenskapens är
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parlamentet, domstolen och revisionsrätten. beslutprocedurenl har
kommissionen initiativtagande roll och gemenskapensen representerar
intressen. Kommissionen kontrollerar dessutom fördragen följs.att
Rådet företräder medlemsstaternas ståndpunkter medan Europaparla-

har kontrollerande funktion.mentet Domstolen tvister bl.a.avgören
mellan institutionerna och mellan kommissionen och medlemsstaterna.
Revisionsrätten granskar räkenskaperna gemenskapensöver samtliga
inkomster och utgifter.

3.1.2 EG:s rättskällor

Primärrätt

Gemenskapens primärrätt består de fördrag lägger grunden förav som
hela samarbetet. Dessa fördrag EG-fördraget tidigareär Romfördra-
get, Parisfördraget och Euratomfördraget med tillhörande protokoll
och bilagor. De grundläggande fördragen kompletteras de ändringarav

gjorts Fusionsfördraget från år 1965, Enhetsakten från årsom genom
1986, Maastrichtfördraget från år 1993 Amsterdamfördraget årsamt
1997 som i kraft.ännu Tillsammansträtt fördragen de målanger

skall uppnås med samarbetet. fördragenI bestäms de for-som även
mella för samarbetet, institutionernas sammansättning ochramama
befogenheter regler för beslutsfattande. EG-fördragetsamt detär mest
övergripande fördraget och brukar betecknas ramfördraget. I EG-som
fördragets första del, artiklarna 1 7c, EG-rättens grundläggandeanges-

målsättningarprinciper gemenskapenssamt
Den inledande artikeln medför de fördragsslutandeatt parterna

mellan sig europeiskupprättar gemenskap. Gemenskapens grund-en
läggande målsättningar i artikel Syftet med fördraget är attanges
upprätta marknad och ekonomisk och unionen monetärgemensam en
for uppnå harmonisk ochatt väl avvägd utveckling näringsliveten av
inom gemenskapen helhet, hållbar och icke-inflatorisk tillväxtsom en

hänsyn till miljön, högtar grad ekonomisk konvergens,som en av en
hög nivå i fråga sysselsättning och socialt skydd, höjning lev-om en av
nadsstandarden och livskvaliteten ekonomisk och socialsamt samman-
hållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. artiklarnaI och 3a
fastställs i detalj hur de mål i artikel 2 skall uppnås.mer som anges

skallDetta ske bl.a. handelspolitik,upprättaattgenom en gemensam en
inre marknad kännetecknas hindren för fri rörlighet förattsom av

tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna,varor, personer,

Om inget artikelhänvisningar iannat avsnitt EG-fördraget.langes, avser
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säker-transportområdet och ordningpolitik somengemensamen
snedvrids,marknaden inteinom den inreställer konkurrensenatt

bidrag till godutveckling ochforskning och tekniskfrämjande av
medlemsstaterna.till kulturens utveckling iutbildning samt

andra stycket.slås fast i artikel 3b,subsidiaritetsprincipens.k.Den
skallbehörig,den integemenskapen,Principen innebär äratt ensamom

planerademålen för denoch i den månvidta åtgärder endast somom
medlemsstaternatillräcklig utsträckning kan uppnåsåtgärden inte i av

stycketartikel 3b, tredjegemenskapsnivå.kan uppnås på Ibättreutan
gemenskapen inteinnebärproportionalitetspricipenstadgas attsom
nödvändigt forvadåtgärd gårskall vidta någon ärutöver attsomsom

samband meditvå principer ståruppnå målen i fördraget. Dessa nära
varandra.

gemenska-för inrättandet4b ställerArtiklarna 4 avramarnaupp—
dencentralbankssystemeteuropeiskainstitutioner, det samt euro-pens

investeringsbanken.peiska
samarbetsförpliktelse. Denmedlemsstaternasartikel stadfästsI 5

effektivtregelrätt ochskallinnebär medlemsstaterna garantera ettatt
Medlems-från fördragen.skyldigheter härrörgenomförande de somav

uppnås.fördragets målfår inte heller på något äventyrasätt attstaterna
mellani samarbetetartikel lojalitetspliktVidare medför 5 gemen-en

och medlemsstater.skapens institutioner
grundicke-diskriminering påprincipArtikel6 avomanger en

i för-fler ställenLikabehandlingsprincipen återkommernationalitet.
omfattautvecklats tilldomstolens praxisoch hardraget även attgenom

nationalitetsdiskriminering.änmer
upprättandet denartikel fastställs reglerI 7 gemensammaavom

ochkvantitativa restriktionertullar ochmarknaden, vilket innebär att
hinder för denavvecklas,motsvarande verkan skallåtgärder med att

avvecklas ochoch kapitalför tjänsterfria rörligheten attpersoner,
sned-förhindra konkurrensenforregler skapas att attgemensamma

vrids.
denupprättandetbestämmelserinnehållerArtiklarna 7a 7c avom-

marknad,inreskapades begreppetmarknaden. enhetsakteninre Genom
med-rörligheten mellanför den friaområde inredvs. gränserutanett

lemsländema.

Sekundärrätt

sekundärrät-den s.k.kompletterasnämnda primärrättenDen avovan
utfärdar förinstitutionergemenskapensdvs. attten, upp-normer som

finns det inomEnligt artikel 189i fördraget.fylla de mål sättssom upp
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gemenskapen fyra olika typer av normer:
förordningar har allmän giltighet och till alla delar direkt till-är0 som
lämpliga bindande i medlemsstaten
direktiv bindande till det resultatär skall uppnås,0 som som men
överlåter till varje medlemsstat bestämma form och tillväga-att
gångssätt för genomförandet
beslut till alla delar bindande for demär de riktade tillärsom som
rekommendationer och yttranden inte bindandeärsom

detNär gäller valet rättsakt, skall institutionerna sin utgångspunkttaav
i de nämnda subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.ovan
Dessa ställer krav på gemenskapens institutioner inte väljaatt mer
ingripande åtgärder nödvändigt förän uppnå de i fördragetär attsom
uppställda målen. varje enskiltI fall skall det således bedöm-göras en
ning vilken ändamålsenlig och samtidigtär minstmestav norm som
ingripande.

Allmänna rättsprinciper

Domstolen har sin praxis fastställt allmänna rättsprinciperattgenom
del gemenskapsrätten.utgör På detta har principer här-sätten av som

letts fördraget, principer hämtats från de mänskliga rättigheternaur som
och principer for medlemsstaternasär rättssystemsom gemensamma
integrerats med EG-rätten. Genom Maastrichtfordragets artikel harF
unionen i de grundläggande fördragen ålagts respektera de grund-att
läggande rättigheterna, såsom de i Europakonventionengaranteras om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema
och såsom följer medlemsstaternas konstitutionellaav gemensamma
traditioner. Exempel dessa principer legalitet, rättssäkerhet ochär
likabehandling.

Internationella avtal

Gemenskapen har enligt artikel 228 kompetens ingå avtal med tredjeatt
land. Avtal gemenskapen ingår med stöd denna bestämmelsesom av
blir del gemenskapsrätten och bindande för medlemsstaterna.en av

EG-domstolens domar

EG-domstolen spelar betydelsefull roll inom gemenskapen och har ien
utsträckning bidragit till utvecklingenstor gemenskapsrätten. EG-av
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gemenskapsrätten.integrerad del Dom-domstolens domar utgör aven
skall säkerställaenligt vilken denstolens uppgifter i artikel 164,anges

tillämpning fördraget. Dettaochlag och följs vid tolkningrättatt av
föroch denrättsskapande rollinnebär domstolen har attatt ansvararen

enlighet medmedlemsstaterna iinstitutionerna ochatt gemen-agerar
skapens regler.

nationellFörhållande till3.1.3 rätt

rättsord-dvs.beskrivs oftaGemenskapsrätten sui generis, ensom en
nationelladen inte liknartill dettaning slag. Anledningen är attegetav

rättsord-internationelltraditionellrättsordningar, inte heller ärmen en
norrngivande makt tilldelar sinning. Medlemsstaterna har överlåtit av

del med-integreradgemenskapen, och gemenskapsrätten utgör aven
skall bli effek-gemenskapsrättenlemsstatemas rättsordningar. För att

samarbetar. krav,genomförd, krävs medlemsstaterna Detivt att som
samarbetsförplik-nämndaenligtkan ställas på medlemsstaterna ovan

betydelse fördärför varittelse i artikel har attstor ge gemen-av
för uppnå de målgenomslagskraft krävsskapsrätten den att somsom

i grundläggande fördragen.deanges
Sverigesmed anledningSverige lag 1994:1500har avgenom

regeringsformen kap. 5§och 10anslutning till Europeiska unionen
gemenskapernaöverlåtas till Europeiskaklargjort beslutanderätt kanatt

ideträttighetsskyddde har fri- och motsvararett gessom somom
rättighe-de mänskligaregeringsformen Europakonventionenoch om

terna.

direkta tillämplighetGemenskapsrättens

natio-blir deltillämplighet innebär gemenskapsreglerDirekt att aven
särskilda åtgärder för inkorpo-nell medlemsstaten vidtarrätt attutan att

förordningi kraft.dem. sker så reglerna EnDetta ärträttsnartrera
ochtillämplig i medlemsstaternaenligt artikel andra stycket direkt189,

bestämmelser, rättighetermellanliggande nationellaskapar alltså, utan
Omvandlingmedborgare.och skyldigheter för medlemsstaternas av

förfaranden hardualistiskaförordningar till nationell rätt t.o.m.genom
finns risk för EG-Vid omvandlingförbjudits EG-domstolen. attav

kanmisstagnationellsammanhanget går förlorat och rättatt avannan
kan, ochanslutning till förordningenföreträde vid konflikt. Iges en

tillämpningföreskrifter ochskall, medlemsstaterna stadga annatom
tillämpas.för förordningarna skall kunnakrävs attsom
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Gemenskapsrättens direkta effekt

EG-rättens direkta effekt innebär enskild, under vissa förutsätt-att en
ningar, kan gällande gemenskapsrättsliggöra regel grundar rät-en som
tigheter och skyldigheter inför inhemska domstolar och andra myndig-
heter. Vilka förutsättningar skall uppfyllda avhängigt denärsom vara
aktuella bestämmelsens art.

När det gäller bestämmelser i de grundläggande fördragen, säger
domstolen de måste ovillkorliga, entydiga och fullständiga föratt vara

få direkt effekt. Uppfyller bestämmelsen dessa kriterier får den s.k.att
vertikal direkt effekt vilket innebär enskild kan den gällandegöraatt en

fördragsbestämmelseEn kan, sin ofta generellagentemot staten. trots
karaktär, i vissa fall gällande mellan enskilda, s.k. horison-även göras
tell direkt effekt.

Bestämmelser i andra rättskällor förordningar,såsom direktiv och
allmänna rättsprinciper kan under vissa förutsättningar få direkt effekt.
Den direkta effekten särskilt viktigt för direktivär enligt vadsom, som
anförts vänder sig till medlemsstaterna och bindande medärovan,
avseende på det resultat skall uppnås. Vid medlemsstaternas bris-som
tande genomförande, får direktiv vertikal direkt effekt, det kanmen
däremot inte gällande mellan enskilda. Nationellagöras domstolar och
myndigheter emellertid skyldiga tolka nationellär i enlighet medatt rätt
direktivet, s.k. indirekt effekt.

Gemenskapsrättens företräde

En gemenskapsrättslig regel har direkt tillämplighet eller direktsom
verkan har företräde framför nationell stadgar denrätt änannatsom

Ävengemenskapsrättsliga bestämmelsen. denna princip om gemen-
skapsrättens företräde har fastställts domstolens praxis. Dom-genom
stolen har bestämt det inte möjligt för tillerkännaäratt staterna att en
ensidig, åtgärd, företräde före det rättsliga de harsystemsenare som
godtagit ömsesidigt. Domstolen har utvecklat denna princip och har

slagit fast vid konfliktäven mellan varje slag bestämmelse iatt en av
nationell och någon form gemenskapsrättsligrätt regel med direktav
effekt, så måste nationell domstol tillämpa den gemenskapsrättsliga
regeln och den nationella åt sidan.sätta

EG-rätten har inverkan på nationell Detta påverkarstor rätt.en
medlemsstaternas lagstiftningsarbete i huvudsak två Dels måstesätt.
medlemsstaterna aktivt vidta åtgärder för genomföra de direktivatt som

utfärdar,EG dels måste medlemsstaterna avhålla sig från lagstifta iatt
strid med gällande EG-rätt.
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telesektorn3.2 Reglering av

Bakgrund3.2.1

EG-fördraget särskilda bestämmelser För gemenskapens kom-saknar
tidigttelekommunikationsområdet. Kommissionen försöktepetens

försökentelepolitik, de inledandevidta åtgärder för gemensam menen
politisk vilja, till delmisslyckades eftersom det saknades storen

politik frångrund de statliga telemonopolen. Gemenskapens 1970-av
främst industri-talet fram 1980-talet karaktäriseradestill mitten av

FörUnder 1980-talet intressetpolitiska mål och utveckling växtenät.av
be-telekommunikation, börjadede ekonomiska aspekterna attsom

Uppluckringen de nationella monopolentraktas handelsvara. avsom en
till frågani kombination den tekniska utvecklingen leddemed att om en

förstatelepolitik behandlades på Dennytt. gemensammagemensam
riktlinjeråtgärden telekommunikationsomrâdet vidtogs år 1984 då

utfärdades. riktlin-för telekommunikationsmarknadenutveckling Iav
där åtgärder borde vidtas, bl.a.jema områden gemensammaangavs

forskning inom telekommunikationssektorn,standarder, gemensam
utveckling utvecklade geografiska områdena,de minst samt gemen-av

hållning den internationella telemarknaden.påsam
innehöll FörEnhetsakten trädde i kraft år 1987 ett program ensom

utgjorde rättslig grund för utveck-inre marknadgemensam som en
reglering telekommunikationsområdet.lingen pågemensamav en

dåövergripande telepolitiken år 1987rörande denNästa togssteg
utvecklingenkommissionen utfärdade grönbok gemensamom av enen

utrustningför telekommunikationstjänster och Grönbokenmarknad
det första dokument där inte enbart industriella frågor, ävenutanvar

inledde debatt hur mark-regleringsfrågor behandlades, och den en om
resulterade iför telekommunikation skulle utvecklas. Grönbokennaden

antog medFörslag till handlingsplan rådet sedermera Målenett som
telekommunikationspolitiken att:var

för konkurrensmarknaden för teleterminalutrustningöppna0
teleterminal-godkännande typgodkännandeskapa ömsesidigt0 av av

utrustning
för teletjänster För konkurrensmarknadenöppna0

2 dynamisk europeisk ekonomi: Grönbok utvecklingenMot enom aven
utrustning,För telekommunikationstjänster ochmarknadengemensam

KOM87 290 slutlig, 30.7.1987.
3 juni utvecklingen denRådets resolution den 30 1988 om av gemensammaav

fram tillmarknaden för teletjänster och teleutrustning 1992, EGT C 257,nr
4.10.1988, s.
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de reglerande frånmyndigheterna operatörernaseparera
etablera villkor för tillhandahållande öppna nätav
fortsätta arbetet med skapa europeiska standarderatt
tillämpa gemenskapens konkurrensregler inom telekommunika-
tionssektom

har utfärdatsDet ytterligare grönböcker på telekommunikationsområ-
det, bl.a. satellitkommunikation år 1990, mobil- ochom om per-
sonkommunikation år 1994 och telekommunikationsinfrastrukturom
och kabeltelevisionsnät år och1994 år 1995. Dessa grönböcker har lett
till avregleringen har utvidgats till gälla de områdenatt att som
behandlas i respektive grönbok.

Den europeiska telekommunikationsregleringen uppdelad på tvåär
huvudområden: liberalisering och harmonisering. sektorspecifikaDen
reglering utfärdats på dessa två områden hör mednärasom samman
tillämpningen EG-rättens generella konkurrensregler. Avregleringenav

telemarknaden har sin rättsliga grund i EG-fördragets artikel 90.av
Enligt denna artikel, fördragets konkurrensbestämmelser,ärsom en av
får medlemsstaterna beträffande offentliga företag och företag desom
beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter inte vidta eller bibehålla
åtgärder strider övriga regler i fördraget och då i synnerhetmotsom
konkurrensreglema. tredje stycket denna artikelI kommissionenav ges
befogenhet utfärda direktiv för säkerställa detta efterlevs. Denatt att att
rättsliga grunden för harmoniseringsåtgärdema finns i EG-fördragets
artikel 100a gemenskapen befogenheter harmonisera med-attsom ger
lemsstatemas lagar för förverkliga upprättandet den inre markna-att av
den och få den fungera. direktiv utfärdasDessa rådet och Euro-att av
paparlamentet.

Resultatet arbetet beskrivits den europeiska tele-är attav som ovan
marknaden, med undantag för särskilda övergångsperioder i vissa
medlemsstater4 avreglerad sedan januari såtillvida1 1998 med-är att
lemsstatema skall ha genomfört olikaantal liberaliserings- och har-ett
moniseringsåtgärder. det följande redogörsI översiktligt för dessa, för
några andra initiativ på teleområdet och för konkurrensreglemas till-
lämpning inom telesektom.

dettaI sammanhang kan kommissionen, parallellt mednämnas att
teleregleringen träder i kraft fullt i medlemsstaterna, har inlettatt ut en

omfattande hela teleregleringen review.99 Avsiktenöversyn ärav
bl.a. undersöka regleringen kan förenklas eller i delar avvecklasatt om

reglering kan behövas, förhållandei till IT-tillämp-samt t.ex.om ny

Luxemburg juli1 1998, Spanien december Irland1 1998, och Portugal l
januari och Grekland2000 31 december 2000.
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ningar. Planen eventuella förändringar skall kunna beslutas underär att
år 2001. Resultaten radio-grönboksprocessema konvergens ochav om
spektrum kommer infogas i avsnitt ochse 3.2.7 3.5.5.översynenatt

3.2.2 Avregleringsdirektiven

Genom kommissionens teleterminaldirektiv maj avreglerades1988
inledningsvis marknaderna för tillhandahållande teletenninalutrust-av
ning. Därefter kommissionen det s.k. tjänstedirektivet juni 1990antog

marknaderna för olika teletjänster för konkurrens. anslut-Iöppnarsom
ning till tjänstedirektivet har kommissionen sedermera antagit särskilda
direktiv, ändrar och kompletterar tjänstedirektivet. aktuellaDesom
direktiven satellitkommunikation oktober 1994, användningavser av
kabel-TV-nät för tillhandahållande taltelefoniandra teletjänster änav
oktober mobil-1995 och personkommunikation januari 1996.samt
Vidare har tjänstedirektivet till den konkurrenssituatio-anpassats nya

direktiv full konkurrens dettamars 1996. Genomettnen genom om
direktiv omfattas taltelefoni och teleinfrastruktur tjänstedirekti-även av

regler.vets

eleterminalT utrustning

Direktivet 88/301/EEG konkurrens marknaden för terminalut-om
rustning, ålägger medlemsstaterna bl.a. avskaffa exklusiva rättighe-att

avseende import, marknadsföring, anslutning, idriftsättande ochter
terminalutrustningsunderhåll Medlemsstaterna enligt direktivetärav

dessutom skyldiga tillse endast sådan utrustning ärtypgod-att att som
känd marknadsförs eller används och typgodkänd inteutrustningatt
hindras från säljas och användas inom medlemsstaten.att

Med teletenninalutrustning förstås i direktivets mening utrustning
direkt eller indirekt ansluten itill jack allmänt tillgängligtär ett ettsom

telenät för sända, bearbeta eller information. Tenninalut-att ta emot
rustning innefattar jordstationsutrustning, dvs. utrustning kanäven som
användas för sändning eller mottagning radiokommunikationssig-av
naler förmedlas via satellit eller andra rymdbaserade system.som

Direktivet genomfört i svensk telelagen 1993:597,är rätt genom
lagen förordningen1992:1527 teleterminalutrustning, 1993:614om

5 Kommissionens 88/301/EEGdirektiv den maj konkurrens på16 1988av om
marknaderna för teleterminalutrustning, EGT L 131, 27.5.1988, 73, ändratnr s.

kommissionens direktiv 94/46/EG, EGT 268, 19.10.1994,L 15.genom nr s.
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föreskrifter 1996:teleterminalutrustning, och telestyrelsens 1Post-om
märkningteletenninalutrustning kontroll ochkrav samt avom om

radiokommunikation.sådan och lagenutrustning 1993:599 om

eletjänsterT

for teletjänster,konkurrens marknadenDirektivet 90/388/EEG om
undanröjabl.a.det s.k. tjänstedirektivet, ålägger medlemsstaterna att

teletjänster.° Direktivetexklusiva rättigheter för tillhandahållande av
radiotelefoni,omfattade inte ursprungligen taltelefoni, telex, mobil per-

dock utvid-satellittjänster. Direktivets omfattning harsonsökning och
nedan.ytterligare direktiv antagits vidaresuccessivt segats attgenom

tillhandahållafår tillstånd förMedlemsstaterna bibehålla krav på att
enligt direktivetteletjänster. tillståndsförfarande måste dockEtt vara
till insyn. Eventuellaobjektivt, icke diskriminerande och möjlighetge

finnas möjligheter tillfor tillstånd skall motiveras och det skallavslag
tillse deDirektivet ålägger också medlemsstaternaöverprövning. attatt

typgodkännande ochbeviljar tillstånd, kontrollerarmyndigheter som
användningsvillkorspecifikationer, tilldelar frekvenser övervakarsamt

inte de tillhandahåller tjänsterna.desammaär som som
tillhandahål-Teletjänster definieras i direktivet tjänster varssom

fördelning signaler ilande helt eller delvis består sändning och ettavav
med undantagtelenät med hjälp telekommunikationsprocesser avav

television.rundradiosändning och
teleforord-Direktivet genomfört i svensk telelagen,är rätt genom

ningen och förvaltningslagen 1986:223.1993:598

Satellitkommunikation

tjänstedirektivet, det s.k.första ändringsdirektivet tillDet
1994.7munikationsdirektivet Direktivet94/46/EG, utfärdades i oktober

exklusiva rättigheterålägger medlemsstaterna avskaffa bl.a.att
satellitutrustning.tillhandahållande satellittjänster ochavseende av

de tjänster vilkaSatellittjänster definieras i direktivet som genom
tillhandahålls.satellitnättjänstersatellitkommunikationstjänster eller

och drift avjordstationsnät.Satellitnättjänster definieras etableringsom

6 konkurrens pådirektiv 90/388/EEG den juni 1990Kommissionens 28 omav
marknaderna för teletjänster, EGT L 192, 24.7.1990, 10.s.nr
7 94/46/EG den oktober 1994 ändringKommissionens direktiv 13 om avav

90/388/EEG särskilt med avseende pådirektiv 88/301/EEG och direktiv
satellitkommunikation, 19.10.1994,EGT L 268, 15.nr s.
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från jordstationer radioförbindelseDessa tjänster består i upprättaatt
radioförbindelsemed rymdsegment upplänkar och upprättaatt

mellan jordstationer nedlänkar. Med satellit-rymdsegmentet och
kommunikationstjänster tjänster för vilkas tillhandahållandedemenas
satellitnätstjänster eller delvis utnyttjas.helt

Direktivet genomfört telelagen, lageni svenskär rätt genom om
teleterminalutrustning, förordningen 1993:614 teleterminalutrust-om
ning, och telestyrelsens föreskrifter krav teleterminalut-Post- om

lagenrustning kontroll och märkning sådan utrustning ochsamt om av
radiokommunikation.om

Kabel-TV

s.k. kabel-TV-Det andra ändringsdirektivet till tjänstedirektivet, det
1995.8direktivet 95/51/EG, utfärdades i oktober Direktivet ålägger

kabeltelevi-medlemsstaterna undanröja hinder för användningatt av
sionsnät för distribution telekommunikationstjänster. Medkabeltele-av
visionsnät enligt direktivet all kabelbaserad infrastruktur somavses
godkänts medlemsstat för leverans eller distribution radio-av en av
eller TV-signaler till allmänheten.

finns i svensk inte några begränsningar för användningenDet rätt av
kabeltelevisionsnät för distribution telekommunikationstjänster somav

i direktivet.avses
detta kommissionen i decembersammanhang börI även nämnas att

i samband med kabel-TV-regleringen,1997, översyn presen-en av
säker-terade förslag till direktiv ålägger medlemsstatemaett attsom

ställa kabeltelevisionsnät endatelenät och ägs operatöratt som av en
skilda rättsliga enheter eftersom nuvarande krav särredovis-utgör om

effektivtintening tillräckligtanses vara

8 Kommissionens direktiv 95/51/EG den oktober ändring18 1995av om av
direktiv 90/388/EEG med avseende på avskaffande begränsningarna förav
användning kabeltelevisionsnät för tillhandahållande redan avregleradeav av
teletjänster, EGT 256, 26.10.1995, 49.Lnr s.
9 Förslag till kommissionens direktiv ändring direktiv 90/388/EEG förom av

säkerställa telenät och kabeltelevisionsnät endaägs operatöratt att som av en
skilda rättsliga enheter, EGT C 71, 7.3.1998, 23.utgör s.nr

3 19-0366Konvergens. .,
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personkommunikationMobil- och

mobilkom-det s.k.tjänstedirektivet,ändringsdirektivet tilltredjeDet
1996. Direktivetjanuariutfärdades i96/2/EG,munikationsdirektivet

för till-rättigheterexklusivaavskaffabl.a.medlemsstaternaålägger att
inne-Direktivetpersonkommunikation.mobil- ochhandahållande av

ochnätverkmobilaavreglering rättbestämmelserhåller också avom
andraochtelenätetdet fastamedför mobilleverantörertill samtrafik

mobila nät.
tillhanda-förståspersonkommunikationstjänstermobil- ochMed

delvishelt ellervilkasatellittjänster,andra tjänsterhållande änav
användaremobiltillradiokommunikationupprättandetibestår enav

personkommu-ochmobil-utnyttjardelvisellerheltoch som
nikationssystem.

förvaltnings-telelagen,i svenskgenomförtDirektivet rättär genom
före-telestyrelsensochradiokommunikation, Post-lagen, lagen om

Sverige,flygtelefoni itillhandahållatillståndskrifter l994:4 attom
tillhanda-tillståndföreskrifter 1995:7telestyrelsens attochPost- om

telestyrel-ochERMES-standard och Post-enligtpersonsökninghålla
tele-mobilatillhandahållatillståndföreskrifter l995:9 attomsens

MHz-bandet.tjänster i 1800

infrastrukturochTaltelefoni

96/l9/EGdirektivettjänstedirektivet,tilländringsdirektivetfjärdeDet
1996. med-åläggerDirektivetutfärdades ifull konkurrens, marsom

inklusivetelekommunikationstjänsterallaavregleralemsstatema att
skallochTjänstertelekommunikationsinfrastruktur. nätochtaltelefoni

förInfrastrukturjanuari 1998.denfrån 1för fri konkurrensöppnavara
från den 1fri konkurrensförskallteletjänsteravregleraderedan öppnas

tillståndsgivning,bl.a.reglerinnehållerDirektivetjuli 1996. även om
tjänster.samhällsomfattandefinansieringochsamtrafik av

tillhanda-kommersielladetdirektivetdefinieras iTaltelefoni som
tal ikopplingochdirektöverföringallmänhetenhållandet till avav

anslutningspunktertillgängligaallmäntrealtid mellan det nätets som
tillanslutenutrustninganvändaanvändareför varjemöjliggör att en

ändring° januari 1996den 1696/2/EGdirektivKommissionens avomav
personkommunikation, EGTochmobil-avseende88/EEG meddirektiv 90/3

26.1.1996, 59.20,L s.nr
ändring1996" den 1396/I9/EGdirektivKommissionens avommarsav

full konkurrensgenomförandetavseendemed90/388/EEGdirektiv av
22.3.1996, 13.EGT L 74,för teletjänster,marknaderna s.nr
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sådan nätanslutningspunkt for kommunicera med anslut-att en annan
ningspunkt.

Direktivet huvudsakligen genomfört i svensk telela-är rätt genom
gen.

detta sammanhang börI kommissionen i januariäven noteras att
lntemet.1998 tillkännagivande för tal sittlöverantog ett statusenom

tillkännagivande uttalar kommissionen lntemettelefoni inte kanatt
betraktas taltelefoni i tjänstedirektivets mening och attlntemettele-som
foni därför hör till de tjänster före Enligtavreglerats taltelefonin.som
definitionen taltelefoni i tjänstedirektivet skall:av

kommunikationen förföremål kommersiellt tillhandahål-ett0 vara
lande
tjänsten tillhandahållas allmänheten
kommunikationen ske till frånoch allmänt tillgängliga kopplade

nätanslutningspunkternäts
tjänsten innefatta direkt överföring och koppling tal i realtid0 av

Kommissionen bedömer Intemettelefoni inte tillhandahålls kommer-att
siellt eftersom det i regel underordnad del Internettjänstutgör en av en
och inte marknadsförs alternativ form taltelefonitjänst. Efter-som en av

Intemettelefoni tillgänglig för alla medborgare underärsom samma
förutsättningar kan det dock tillhandahållet allmänheten. Tillträdeanses
till via förhyrdaInternet ledningar uppfyller inte kriteriett.ex. om
nätanslutningspunkter eftersom definieras ide abonnentnummergenom
den nationella telefonnummerplanen. fjärde rekvisitet inteDet anses
heller uppfyllt då de tekniska förutsättningarna för överföring ochvara
koppling inte tillåterlntemet tjänsten håller den kvalitetöver att som
krävs för talet skall ske i realtid. Kommissionen dockpåpekaratt anses

dess bedömning kan komma ändras grund tekniska fram-påatt att av
och marknadens utveckling och ställningstagandet kommersteg att att

kontinuerligt.överses

Harmoniseringsdirektiven3.2.3

avregleringsåtgärder,Utöver har teleområdet vidtagits åtgärderäven
för harmonisering medlemsstaternas lagstiftning. grundläggandeDetav
harmoniseringsdirektivet det s.k. ONP-ramdirektivet juni 1990är

NetworksOpen Provisions harmoniserar villkoren för tillgångsom
till och användning allmänt tillgängliga telenät och, såvitttillämp-av

‘Z Status för tal enligtInternet gemenskapslagstiftningen och särskilt iöver
direktiv 90/388/EEG, EGT C 6 10.1.1998,nr s.
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ONP-ramdirektivetligt, allmänna telekommunikationstjänster. Med
ochjuni 1992grund har direktivet förhyrda förbindelsersom om

antagits.juni 1998ONP-taltelefonidirektivet december 1995, ersatt
samtrafikdirektivet.till grund förVidare ligger ONP-ramdirektivet

teleterminalutrustning.Harmoniseringsåtgärderna ävenavser

Terminal utrustning

teleter-medlemsstaternas reglerPå området för harmonisering omav
direktivoch rådet antagitminalutrustning har Europaparlamentet ett

tillområdetför de tidigare direktiven98/13/EG, ettsom samman
direktiv. s.k. väsentliga kravinnehåller bestämmelserDirektivet om

marknadsfö-fåterminalutrustning för den skallkan ställas attsom
kravgemenskapen. Med väsentligasäljas och användas inom avsesras,

allmäntför vid företag driveranvändarsäkerhet, säkerhet personal som
för all-kompatibilitet, säkerhettillgängliga telenät, elektromagnetisk

utnyttjande radiofrekvensspekt-telenät, effektivttillgängligamänt av
telenätet samverkan mel-mellan utrustning och ochsamverkanrumet,

för procedurerDirektivet uppställer reglerlan olika utrustningar. även
terminalutrustning. terminalutrust-för och kontroll Medprovning av
avsedd anslutas till allmänt till-ning förstås utrustning detär attsom

anslutningspunkter.gängliga telenätets
huvudsak genomfört i svensk lagenDirektivet i rättär omgenom

elektromagnetisk kompa-teleterminalutrustning, lagen 1992:1512 om
elektromagnetisk kompatibilitet,tibilitet, förordningen 1993:1067 om

tekniskCE-märkning, lagen 1992:1119lagen 1992:1534 omom
teknisk kontroll, förordningenkontroll, förordningen 1993:1065 om

telestyrelsens föreskrifteroch ochteleterminalutrustning Post- omom
kontroll och märkning sådankrav teleterminalutrustning samt om av

utrustning.

13 februari 1998och rådets 13/EG denEuropaparlamentets direktiv 98/ 12nr av
satellitkommunika-teletenninalutrustning jordstationsutrustning förochom
överensstämmelse,tion, inklusive ömsesidigt erkännande utrustningamasav

rådets direktivdirektiv kodifieringEGT 74, 12.3.1998,L Detta är en avnr s.
medlemsstaternas91/263/EEG den april tillnärrnning29 1991 om avav

lagstiftning teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande utrust-avom
rådets direktivöverensstämmelse, ochningens EGT 128, 23.5.1991, 1Lnr s.

vadoktober tillägg till direktiv 91/263/EEG93/68/EEG den 29 1993av om
220,gäller jordstationsutrustning för satellitkommunikation EGT Lnr

30.8.1993, s.
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Europaparlamentet och rådet har den 9 antagit direktivett nyttmars
direktiv.teleutrustning nämnda Syftet med detersätterom som ovan

direktivet inrätta marknad för terminalutrust-är attnya en gemensam
ning Förenklat förfarande för godkännande teleut-att anta ettgenom av
rustningen i gemenskapen och medlemsstaternas ömsesidiga erkän-om
nande utrustning godkänts i medlemsstat.av som en annan

Tillhandahållande Öppna nätav

Direktiv 90/387/EEG inreupprättande den marknaden för tele-om av
ONP6tjänster tillhandahållande syftar bl.a. tillöppna nätgenom av

telesystem och infrastrukturupprättaatt ett gemensamt en gemensam
för hela gemenskapsmarknaden och så förpå verkasätt operatö-att nya

skall kunna sig marknadenpå och samtrafik mellan olikata attrer
nätverk möjliggörs. Direktivet innehåller regler de villkor tele-om som

får förställa tillhandahållande ONP-villkor.operatörer öppna nät,av
Med denna villkor främst villkor tekniska gränssnitt,typ av menas om
användningsförhållanden och taxeprinciper. Villkoren skall enligt
direktivet grundas på objektivitet, öppenhet och icke-diskriminering.
Direktivet innehåller bestämmelser inrättandet den s.k.även om av
ONP-kommittén och upprättande tekniska stan-om gemensammaav
darder.

I oktober ändringar ONP-direktivet1997 till för direktivetsantogs
marknaden.anpassning till full konkurrens ONP-villkoren utökas

till omfatta tillgång till frekvenser och nummer/adresser/namn.ävenatt
Genom detta direktiv införs bestämmelser samhällsomfattandeäven om
tjänster, dvs. antal tjänster bestämd kvalitet tillhandahållsett av som
alla användare till överkomligt pris. Dessutom betonas skillnadenett
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och de tillhandahållersom
teletjänstema. Direktiven genomförda i svensk telelagenär rätt genom
och teleförordningen.

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 99/5/EG den 19999av mars om
radioutrustning och teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännandeom av
utrustningens överensstämmelse EGT L 91, 7.4.1999, s.l0.nr
15Rådets direktiv 90/387/EEG den juni28 1990 upprättande den inreav om av
marknaden för teletjänster tillhandahålla EGT L 192,öppna nät,attgenom nr
24.7.1990, ändrat Europaparlamentets och rådets direktivs. genom
97/51/EG, EGT L 295, 29. 10.97, 23.nr s.
7 Direktiv 97/51/EG den 6 oktober 1997 ändring rådets direktivav om av
90/387/EEG och 92/44/EEG för anpassning till konkurrensutsatt miljöen
telekommunikationsområdet, EGT L 295, 29.10.1997, 23.nr s.



SOU 1999:5564 EG-Rätten

förbindelserörhyrdaF

92/44/EEGl8 harmo-förbindelser syftar tillDirektivet förhyrda attom
förbindel-användning förhyrdanisera villkoren för tillgång till och av

medförhyrda förbindelsersäkerställa tillgång tillattsamt sammaser
syftar ocksågemenskapen. Direktivettekniska egenskaper inom hela

förhyrda förbin-för samtrafik mellantill undanröja tekniska hinderatt
bestämmelserinnehållerdet allmänna telenätet. Direktivetdelser och

tekniska egenskaper,offentliggörande information taxor,om av om
tekniska kravlicenskrav ochleverans- och användningsvillkor, ter-

regleras i direktivetminalutrustning. Andra frågor är ett gemen-som
taxeprinciperdebiteringsförfaranden,för beställningar ochsamt system

bestämmelserkostnadsredovisningssystem för teleoperatöreroch samt
för de fall tvister uppstår.förlikningsprocedurerom

telestrukturdefinieras direktivet denFörhyrda förbindelser i som
driftutveckling ochupprättande,tillhandahålls i samband med avsom

medgerdet allmänt tillgängliga telenätet, över-transparentsom
innefattaroch inteföringskapacitet mellan nätanslutningpunkter som

kon-användaren kankoppling begäran kopplingsfunktionerpå som
förbindelsen.den förhyrdatrollera del tillhandahållandet avsom en av

Även sambandförbindelser har ändrats idirektivet förhyrdaom
marknaden. definitionenBl.a. harmed den konkurrensutsatta avnya

medgerde telesystemförhyrda förbindelser ändrats till att ensomavse
nätanslutningspunktertydlig överföringskapacitet mellanochöppen

ändringarnainte innefattar uppkoppling på begäran. Genomoch som
villkorytterligare.principen icke-diskriminering Sammabetonas om

teleorgani-kunder kunder inomskall gälla för såvält.ex. externa som
sationen.

och de till-telelagenDirektiven genomförda i svensk rättär genom
stöd lagen.telestyrelsen meddelat medståndsvillkor ochPost- avsom

8 tillhandahållandeRådets direktiv 92/44/EEG den juni 19925 avomav
förhyrda förbindelser, 165, 19.6.1992, 27.för EGT Lnätöppna s.nr

9 direktiv 97/51/EG, 16.Europaparlamentets och rådets notse
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Taltelefoni

Det ursprungliga direktivet 95/62/EG ONP området for taltele-om
fonizo innehåller regler harmonisering förreglerna tillgång tillom av
fasta telefoninät och telefonitjänster och användarnas tillgång tillom
telefonitjänster. Direktivet i juli 1998 direktivet 98/10/EGersattes av

taltelefoni.ONP området for Taltelefonidirektivet harmoni-rörom
sering villkor for och effektiv tillgång till och användningöppenav av
fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster och konkurrensut-öppna

marknader i enlighet med principerna tillhandahållandesatta om av
Direktivet syftar till säkerställa tillgången till fasta all-öppna nät. att

tillgängliga telefonitjänster god kvalitet inom hela gemenska-mänt av
och fastställa det utbud tjänster alla användare skall haattpen av som

tillgång till, till överkomliga priser, inom forsamhällsomfattanderamen
tjänster.

Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser villkor för tillgång tillom
tjänster, finansieringssystem for samhällsomfattande tjänster, taxe-
principer, specificerade räkningar, nummerupplysningstjänster, tele-
fonautomater, särskilda åtgärder för handikappade och användare med
särskilda sociala behov nummerfrågor.samt

Regeringen har i 1998/99:92 förelagt riksdagen förslag tillprop.
ändringar i telelagen genomför direktivet i svensk Lagänd-rätt.som
ringarna föreslås träda i kraft den juli1 1999.

Samtrafik

97/33/EG22Samtrafikdirektivet syftar till alla aktöreratt garantera
marknaden till samtrafik rimligapå villkor. Särskilda skyldigheterrätt
åläggs med betydande inflytande på marknaden somoperatörer
huvudregel med marknaden uppfylla25% allaoperatörer än attmer av
rimliga önskemål samtrafik. priser för samtrafik skallDe tas utom som

2° Europaparlamentets rådetsoch direktiv 95/62/EG den 13 december 1995av
tillhandahållande ONP för taltelefoni, EGT 321,Löppna nätom av nr

30.12.1995, s.
Z Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG den februari26 1998av

tillhandahållande nätverk ONP for taltelefoni och samhälls-öppnaom av
omfattande tjänster for telekommunikation i konkurrensutsatt miljö, EGTen nr
L 101, 1.4.1998, 24.s.
22Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG den 30 juni 1997av om
samtrafik inom telekommunikation i syfte säkerställa samhällsomfattandeatt
tjänster och samverkan tillämpning principerna tillhandahållandegenom av om

EGT L 199, 26.7.1997, 32.öppna nät,av nr s.
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för hursamband med detta principerkostnadsorienterade. l angesvara
deåläggerför samtrafik skall beräknas. Direktivetkostnader även

medsambandskyldigheter inationella regleringsmyndigheterna att
och påtill medla mellansamtrafikforhandlingar hjälpa parternaatt

innehållereventuella tvister. Direktivetbegäran lösa ävenpartav
beräkning ochsamhällsomfattande tjänsterbestämmelser samt omom

fördelning kostnader för dessa.av
avseendedirektiv 98/61/EGSamtrafikdirektivet har ändrats genom

nummerfrågor. nummerportabilitetEnligt ändringsdirektivet skall
telefonnummermöjligt behålla sittmöjlig, dvs. det skall attvaravara

förvaldet möjligtvid byte Vidare skall göraoperatör. ettatt avvaraav
operatör.

utfärdat rekommendationerkommissionen tvådirektivet, harUtöver
förstatelekommunikationsmarknad.avreglerad Densamtrafikom en

ochprissättning vid samtrafikrekommendationen somangeravser
långsiktigasamtrafikkostnader de uppskattadegrund för beräkning av

rekommendationenandragenomsnittliga marginalkostnadema. Den
samtrafikkostnader.redovisningavser av

och teleför-telelagenDirektivet genomfört i svensk rättär genom
iordningen.

tillståndsgivningAuktorisation och3.2.4

undanröjatillståndsgivning har till syfteDirektivet 97/13/EG attom
till-individuellaantalet allmänna auktorisationer ochbegränsningar av

telenäteller etablera eller drivastånd för tillhandahålla teletjänsteratt
direktivet." Direktivet fast-idet inte motiveras skälav som angesom

med auktorisation ochställer villkor får förenasde attäven ensom
innebärPrincipemabeviljande skall följa vissa principer.villkor och

icke-diskriminerande,motiverade,bl.a. villkor skall sakligtatt vara
bestämmelserDirektivet innehåller likasåproportionerliga och öppna.

flera medlems-för beviljande tillstånd isamordnat förfarandeett avom
stater.

auktori-skall allmänbestämmer det krävasOm medlemsstaterna att
vilka villkordirektivetsation för tillhandahålla teletjänster,att anger

23 98/61/EG den september 1998Europaparlamentets och rådets direktiv 24av
nummerportabilitet mellanavseendeändring direktiv 97/33/EG medom av

37.och förval EGT 268, 3.10.1998,Lnätoperatörer,operatörer s.av nr
24 den april 1997rådets direktiv 97/13/EG 10Europaparlamentets och omav

tillstånd påför auktorisation och individuellaallmängemensamma ramar
teletjänstområdet, 7.5.1997, 15.EGT L 117,nr s.
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skallauktorisationen och dessakan förenas med den allmänna attsom
skall enligtoffentliggöras. Förfarandet för allmän auktorisationen

auktorisa-Avgifter fördirektivet lite betungande möjligt.så somvara
kostnader.tioner måste begränsas till administrativa

fördirektivet utfärdas endastIndividuella tillstånd får enligt att
radiofrekvenser ochsäkerställa effektiv användning nummer,av

för ställa krav tillhan-användning allmän och privat mark och attav
skyldigheter tilldahållande bl.a. samhällsomfattande tjänster samtav

eftersamtrafik. individuella tillstånd skall skeBeviljande öppna,av
Avgifter förförfaranden.icke-diskriminerande och genomblickbara

administrativa kostnader.individuella tillstånd måste begränsas till
telelagen och teleför-Direktivet genomfört i svenskär rätt genom

ordningen.

teleområdetpersonuppgifter påSkydd för3.2.5

tillhandahål-för personuppgifter vidDirektivet 97/66/EG skyddom
allmänt tillgängliga tele-lande allmänt tillgängliga teletjänster inomav

nät personuppgif-skydd förkompletterar det allmänna direktivet om
ter.26 harmonisera medlemsstaternas bestäm-Direktivet syftar till att
melser säkerställa den fria rörlighetenpå detta område samt att av per-
sonuppgifter, teleutrustning och teletjänster inom gemenskapen.

angående medlemsstaternasDirektivet innehåller bestämmelser
kommunikationskyldigheter säkra telehemligheter vid t.ex.att genom

reglerutfärda Direktivet innehållerförbud avlyssning. ävenatt mot om
får behålla trafik-begränsningar tid tjänstetillhandahållarei den som

gälleroch skydd detoch faktureringsdata. Frågor presentation närom
identifiering ochomkoppling samtal, uppgifter i katalogersamtal,av av

kopplas automatiskt förnummerupplysningstjänster samtalsamt som
direkt marknadsföring regleras också i direktivet.

i tele-föreslagit vissa ändringarRegeringen har i 1998/99:92prop.
föreslåsför direktivet svensk Lagändringarnalagen genomföra i rätt.att

träda i kraft den juli 1999.l

25 december 1997Europaparlaments och rådets direktiv 97/66/EG den 15av
privatlivet inom telekomm-behandling personuppgifter och skydd förom av

unikationsområdet, EGT L 24, 30.1.1998, s.nr
2° oktoberEuropaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 1995av

med avseende behandlingskydd för enskilda av person-om personer
sådana uppgifter, 281,uppgifter och det fria flödet EGT Lnrom av

23.11.1995, 31.s.
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trådlösför mobil och3.2.6 UMTS system-
telekommunikation

införandeEuropaparlamentet och rådet har fattat beslut samordnatom
för mobil och trådlös telekommunikation inomett system gemen-av

UMTS.27skapen Universal Mobile Telecommunications Systems,
generatio-Med mobilkommunikationssystem tredjeUMTS ettavses av

multimedietjänster.kan tillhandahålla trådlösanen som
med-bestämmelser iBeslutet innebär det skapas harmoniseradeatt

åläggslemsstatema för tillståndsgivning MedlemsstaternaUMTS.av
januari ochinrätta auktorisationsförfarande den 2000lsenastatt ett

införa januari MedlemsstaternaUMTS-tjänstema den 2002.lsenast
tillhandahålleråläggs bl.a. organisationeräven att uppmuntra som

dvs.roamingavtalförhandla gränsöverskridandeUMTS-nät att om
utrustning påavtal det möjligt för abonnent använda singör attsom en

andra nät.

Grönboken radiospektrum3.2.7 om

radiospekt-grönbokdecember utfärdade kommissionenl 1998 en om
rumpolitiken radiospektrumpoliti-debatt huri syfte skapaatt en om

utveck-inom utformas. Med anledning den tekniskaken skallEU av
ochlingen, bl.a. konvergensutvecklingen, globaliseringen tjänsterav

vilket lederaktörer och det ökande antalet kommersiella tillämpningar
icke-kommersiellakommersiella ochtill ökad konkurrens mellanen

begränsadtillämpningar, radiospektrumet blivit allthar resursen mer
frekvenserekonomisk och politisk betydelse. Efterfrågan på ärstorav

medför ökat behovdessutom mycket tillgången. Dettastörre än ett av
radiofrekvenspolitiken.överatt se

verksamheternödvändig för fleraTillgång till radiospektrumet är
trafikkontrollbl.a. telekommunikation, radio/TV-utsändning, transport

radioastronomi,och navigering, forskning jordövervakning,
försvar. Vissarymdforskning och allmänna tjänster polis, brandkår,

radio-tillEU:s politikområden vilar på tillgångenav gemensamma
frekvensfrå-spektrum. hurvarierar dock från område till områdeDet

27Europaparlamentets och rådets beslut samordnat införande ett systemom av
inomför mobil och trådlös telekommunikation tredje generationenUMTS av

gemenskapen, EGT 22.1.1999,L 17,nr s.
2 anknytning till EuropeiskaGrönbok radiospektrumpolitiken medom
gemenskapernas politik inom telekom, rundradio, och FoU, KOMtransporter

slutlig,1998 596 9.12.1998.
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föråtgärder vidtagitsEU-nivåtelesektom har påbehandlas. Inomgorna
reglernaVidare harradiospektrum.tillgången tillharmoniseraatt om

gemenskapensharmoniseratstillhandahållande tjänster genomav
radio/TV-utsändning,det gällertillståndsgivning.bestämmelser Närom

EU-nivåinitiativfinns ingaforskning och däremot,transport avse-
tillgången till frekvenser.ende

frågor rörande:särskildaställer kommissionengrönbokenl
radiofrekvensanvändningplaneringstrategisk av

radiospektrumallokeringharmonisering av
tillståndsgivningochradiospektrumtilldelning

standarderradioutrustning och
radiospektrumför samordningorganisatoriskaden avramen

bedri-kommerfrekvensfrågoma inom EUfortsatta arbetet medDet att
och arbetetteleregleringensamband med 1999 årsi översyn avvas

avsnitt och 3.5.5.konvergensfrågoma 3.2.1med se

påtillämpningKonkurrensreglemas3.2.8

teleområdet

direk-framgårkonkurrensfrämjande bestämmelserdeFörutom avsom
teleom-konkurrensreglerallmännateleområdet, gäller EG:stiven på

märkbartsamarbetenEG-fordraget förbjuderArtikel irådet. 85 som
missbrukförbjuderEG-fordragetArtikel 86 ibegränsar konkurrensen.

skallbli tillämpliga,artiklarna skallställning.dominerande För attav
medlemsstaterna. Förhandeln mellanaktuella förfarandet påverkadet

teleområ-konkurrensreglema tillämpasattklargöra hur de allmänna
ochmed riktlinjer 1991dokumentkommissionen utfärdat tvådet har

1998
År detillämpningenriktlinjer forkommissionenutfärdade1991 av

teleområdet. innehållerRiktlinjernakonkurrensreglema påallmänna
avseendeförhållningssättkommissionensinformationallmän om

tillämp-teleområdet förkonkurrensrättsliga frågor påbedömning attav
ige-Kommissionen gårbli förutsebart.regelverket skallningen merav

respektivegeografiskaden relevantaenligt vilka principer pro-nom
vadkommissionendefinieras. Vidareduktmarknaden skall somanger

artikel ochavseende på 85konkurrensbegränsningar medkan utgöra
meddominerande ställningmissbrukkanvad utgöra avse-av ensom

artikelende på 86.

29 thecompetitition rulesapplication of EECtheGuidelines on
EGT C 233, 6.9.1991,telecommunications sector, s.nr
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År tillämpningmeddelandekommissionenutfärdade1998 ett avom
telesektom. Tillkännagi-tillträdesavtal inomkonkurrensreglema på

vandet har syften:tre
utgångspunkt itillträdesavtal medför principerna förredogöraatt0

kommissionens beslutbakgrundkonkurrenslagstiftningEU:s mot av
marknadenforutsebarhet påför skapafinns på området attsom

synnerhetsektorspeciñka regler, imellanklargöra relationenatt0
konkurrensreglerONP-regler och

i de konverge-skall tillämpaskonkurrensreglemaförklara huratt0
tillträde.dess tillämplighet påfrämst det gällerrande sektorerna, när

multimedietjänstertillhandahållandetill förnät av

den relevantariktlinjer for hurtillkännagivandet kommissionenI ger
det inomframför bl.a.definieras. Kommissionenmarknaden skall att
markna-produktmarknader, delsrelevantatelesektom finns minst två

infrastrukturför dendels marknadenden för tjänster till slutanvändare,
relevantadessa tjänster.behövs för tillhandahålla Denatt geogra-som

tilloch tillträdetillhandahållande teletjänsterfiska marknaden för av
objektiva kon-det område där deenligt kommissionennätresurser är

jämförbara.kurrensvillkoren för leverantörerna är
tillskall liggavilka principerKommissionen går igenomäven som

dominerade ställning pågrund for bedömning vad utgör enav som en
ställning,dominerademissbrukrelevant marknad, vad utgör avsom

tillträdesavtal och hurvidkonkurrensbegränsningvad innebärsom en
mellan med-inverka på handelnfrågan förfarande kanett ansesom

lemsstaterna.

mediesektomReglering3.3 av

Bakgrund3.3.1

uttryckliga befogenheterEG-fördraget inte gemenskapen att agerager
nationellbetraktatsmedieområdet. Istället har medierpå ange-ensom

intressen.sociala och politiska Dettalägenhet med särskilda kulturella,
grundatsmedieområdet harinomhar lett till gemenskapens åtgärderatt

fast-Domstolen harekonomiska området.på dess befogenheter på det
EG-fördragets tillämp-faller underställt televisionsutsändningaratt

vidtaföljaktligen har kompetensningsområde och gemenskapen attatt

3° tillträdesavtaltillämpning konkurrensreglemaTillkännagivande om av
och principer,relevanta marknaderinom telesektom Konkurrensordningen,-

EGT C 265, 22.8.1998, s.nr
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EG:sför tjänster.rörlighetfriEG-fördragets regleråtgärder enligt om
syftar iochfrågornaekonomiskafrämst dedärförmediepolitik reglerar

inomtelevisionstjänsterrörlighetfrifrämjahuvudsak till att aven
audio-gemenskapenstillinitiativetkonkretaförstagemenskapen. Det

grönbokutfärdadekommissionendåpolitik år 1984visuella omtogs en
iaspekternaekonomiskadegrönbokengränser.TV l sattesutan

förespråka-TV-sektornmarknad forinreskapandetochcentrum, enav
Även TV-områdetstandarder påfrågor ochtekniskades. gemensamma

gemenskapsnivå.bestämmelseromfattas av
inom EUsamarbetetutvidgadesMaastrichtfördraget ävenGenom

börsammanhangdettajfr artikel 128. I ävenfrågortill kulturpolitiska
förprotokoll CAmsterdamfördragetsdet i systemetnämnas att om

tillåterbestämmelserfinnsallmänhetens tjänstoch iradio TV som
radio ochorganiserafinansiera ochdefiniera,medlemsstaterna att en

övriga bestäm-stridadettjänsti allmänhetensTV motattutan anses
resolution" slåsdär detutfärdatRådet harmelser i fördraget. även en

bestäm-iAmsterdamfördraget,protokollettillfast, med hänvisning att
behörig-medlemsstaternasskall påverkaintemelserna i EG-fördraget

tjänst.allmänhetensiradio och TVfinansieringenförhet att avsvara
påverkarintefinansieringenförutsättningundergäller bl.a.Detta att

omfattningigemenskapeninomkonkurrensenhandelsvillkoren och en
Programföretagintresset.detkan strida mot somgemensammasom

enligtskalltjänsti allmänhetensradio ochtillhandahålla TVskall en
digitalai denverksamhetenoch breddautvecklafåresolutionen även

programutbud.erbjuda bretttidsåldern och få ett
bl.a.presenterade arbetsgruppoktober 1998 sammansattl aven
myndig-reglerandeochindustrinkommissionen,frånrepresentanter

förrekommendationermedmedlemsländernaiheter rapporten
tidsåldem.digitalaindustrin i denaudiovisuelladenutvecklingen av

ochIT-sektoremaochtele-, media,mellangäller konvergensendetNär
finnasdet kommerframförsektorerna, ettregleringen attattgruppenav

innehåll grundaudiovisuelltreglering förspecifikfortsatt behov av
Regelverketkommunikation.publik och privatmellanskillnadenav

klart och konse-konkurrenskraft ochochinnovationskall främja vara
regel-tvåinte reglerastjänstviktigteftersom detkvent är att avsamma

kon-regelverket främjaskallmålsättningar.verk med olika Dessutom
främjatillträdeicke-diskriminerandeochmångfald,kurrens, samtöppet

regeringar,3 för medlemsstaternasföreträdarnafrån rådet ochResolution
allmänhetensiradio och TVjanuariden 1999församlade i rådet 25 omav

5.2.1999,tjänst, EGT C 30, s.nr
High Level32 from thePolicy,Audiovisual ReportDigitalThe Age European

October 1998.Audiovisual Policy,Group on
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utvecklingen digitala tjänster och smidig övergång till heltav en en
digital miljö.

det följande behandlasI direktivet 89/552/EEG TV grän-utanom
ser, direktivet 95/47/EG TV-standarder rekommendationenochom

skydd för minderåriga och den mänskliga värdigheten.om

3.3.2 TV gränserutan

Rådets direktiv 89/552/EEG TV gränser syftar tillutan attom
fri rörlighet TV-sändningar och harmonisera reglergarantera attav om

gemenskapen.innehållet TV-sändningar inom Direktivet tillämp-är
ligt på TV-sändningar, dvs. den ursprungliga överföringen TV-pro-av

föravsedda mottagning allmänheten, tråd eller luf-gram av per genom
Äveninklusive överföring via satellit, i okodad eller kodad form.ten

överföring mellan företag för vidaresändning till allmän-av program
heten ingår i begreppet TV-sändning. innefattas inte kommu-Däremot
nikationstjänster efterfrågas individuellt telefax ellersåsom t.ex.som
databaser.

Direktivet ålägger medlemsstaterna säkerställa fri mottagningatt av
TV-sändningar från medlemsstat och förbjuder medlemsstateren annan

begränsa återutsändning inom sina territorier TV-sändningar frånatt av
andra medlemsstater. fria rörlighetenDen det landgaranteras attgenom
från vilket sändningar sker skall kontrollera sändningen står i över-att
ensstämmelse med reglerna i direktivet sändarlandsprincipen. I sär-
skilda fall, sändningen uppenbarligen, allvarligt och djupt överträ-om
der direktivets bestämmelser skydd för barn och ungdomom
artikel 22, kan emellertid TV-sändning från medlemsstaten en annan
hindras.

Direktivet medför harmonisering regler för TV-sändningarnasav
innehåll. Medlemsstaterna åläggs enligt direktivet att garantera att en
viss del sändningarna skall bestå europeiska Direktivetav av program.
innehåller regler hur andel sändningstiden får beståstorom av som av
reklam, hur reklamen får sändas restriktioner och förbud församt
sändning viss reklam. Direktivet förbjuder vissaävenav program som
allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen
hos minderåriga, i synnerhet innehåller pornografi ellerprogram som
meningslöst våld. skall medlemsstaternaDessutom säkerställa att pro-

33Rådets direktiv 89/552/EEG den oktober3 1989 samordning vissaav om av
bestämmelser fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningarsom

utförandet sändningsverksamhet för television, EGT 298,Lom av nr
17.10.1989, 23.s.
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kön,grundathatframkallakaninnehåller någotinte ras,somgram
genmälereglerfinnsSlutligennationalitet.religion eller även somom

deupprättelsefåjuridiskaochindividermöjliggör for att ompersoner
sändning.imisskrediteras en

inne-minimidirektiv, vilketgränserTVDirektivet är ettutanom
ireglerrestriktivafår ha änbär medlemsstaterna angesatt sommer

direktivet.
ändratgränserTVdirektivet ärursprungligaDet utan genomom

97/36/EG34. förändringarmedför ingadirektivetDetdirektiv avnya
förtydli-till ochtillägginnehållersyfte,ursprungligadirektivets utan

reglerna.gällanderedangande deav
programforetag,definitioninförsändringsdirektivetGenom aven

sändarland-s.k.enligt denansvarigt landbestämmandeförregler av
viktigatillgång tillallmänhetens t.ex.reglersprincipen, evenemangom

varningssignaler förregleroch somprogramsportevenemang om
underåriga.skadabedöms kunna

TV-lagochradio-svenskgenomförs iDirektivet rätt genom
marknads-bestämmelsermed vissa1978:763lagen1996:844, om
marknads-och1993:581tobakslagenalkoholdrycker,föring av

föringslagen 1995:450.

TV-standarder3.3.3

till-95/47/EGdirektiviTV-området reglerasfrågor påTekniska om
televisionssignaler. Direkti-ochsändningstandarder förlämpning av

TV-sändningarförstandardfastställasyftar till attvet gemensamen
televi-avanceradeutvecklingenoch främjagemenskapeninom av

högupplös-bredbildsformat,förtelevisionstjänstersionstjänster,
sändnings-digitalaanvändertelevisionstjänsterochningstjänster som
underlättamedlemsstaternadirektivetåläggerVidare attsystem.

fast-avkodare,bl.a.tillbehör till TV-mottagare,anslutningen genomav
ochmellan TV-mottagarengränssnittstandardiseratställande ettav

avkodaren.
förregelverkenhetligt operatörerskapaskallDirektivet även ett av

juni 1997den 3034 97/36/EGdirektivrådetsochEuropaparlamentets omav
bestämmelservissasamordning89/552/EEGdirektivändring rådets avomav

utförandetförfattningarandraochlagarmedlemsstaternasfastställts i omsom
60.30.7.1997,202,television, EGT Lsändningsverksamhet för s.nrav

oktober 199595/47/EG den 2435 direktivoch rådetsEuropaparlamentets avnr
televisionssignaler, EGT Lfor sändningstandardertillämpning nravavom

23.11.1995, 51.281, s.
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digitala betal-TV-tjänster. Direktivet innehåller bestämmelseräven om
vilka sändningssystem skall användas vid digital och inte heltsom
digital utsändning DirektivetTV. ställer krav utrustning for vissaav
TV-mottagare för underlätta anslutning kringutrustning. Avse-att av
ende villkorad tillgång till digitala televisionstjänster ställs krav kon-
sumentuitrustning kan avkoda och tjäns-utövareattsom program av

for villkorad tillgång skall erbjuda alla programforetagter tjänster på
lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Räkenskaperna för
tjänster för villkorad tillgång skall redovisas separat.

Direktivet genomförs i svensk lag 1998:31 standar-rätt genom om
der för sändning TV-signaler, förordningen 1998:32 standarderav om
för sändning TV-signaler, förordning 1994:729 med instruktion förav
Radio- och TV-verket och Radio- och TV-verkets forskrifter 1998:1

användning vissa sändningsstandarder for sändning TV-sig-om av av
naler.

3.3.4 Skydd för minderåriga och den mänskliga
värdigheten

Rådets rekommendation skydd for minderåriga och den mänskligaom
värdigheten riktar sig till medlemsstaterna, till berörda branscher och

till kommissionen.parter samt
Medlemsstaterna rekommenderas främja utvecklingen indust-att av

rin för audiovisuella tjänster och informationstjänster främjaattgenom
frivilligt inrättande nationella för skydda minderåriga ochsystern attav
den mänskliga värdigheten inom de audiovisuella tjänsterna och infor-
mationstjänstema och inrätta nationella med själv-att systemgenom
reglering, samarbeteäven gemenskapsnivå eller andramen genom
åtgärder. rekommenderasDe stimulera programföretag inomäven att
medlemsstaterna frivillig grund bedriva forskning föratt attm.m.
skydda minderåriga och informera tittarna.

Berörda branscher och rekommenderas samarbeta medparter att
myndigheter för skapa strukturer samtliga berördaatt representerarsom

samarbeta vid utarbetande uppforandekoder för skyddparter, att av av
minderåriga och den mänskliga värdigheten, frivilligpå grundatt
utveckla och skydda minderåriga och informerasättut attprova nya

36 Rådets rekommendation den september24 1998 utvecklingenav om av
konkurrenskraften hos den europeiska industrin for audiovisuella tjänster och
informationstjänster främjande nationella för uppnåsystem attgenom av en
jämförbar och effektiv skyddsnivå for minderåriga och for den mänskliga
värdigheten, EGT L 270, 7.10.1998, 48.nr s.
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deutvärderingochuppföljningregelbundendelta itittarna samt att av
nationell nivå.genomförs påinitiativ som

mellannätverkskapandetunderlättaKommissionen att avuppmanas
och berördagemenskapsnivå, medlemsstaterpå parter somorgan

strukturersamarbete mellanfrämjarekommendationen,omfattas attav
främjamedlemsstaternamedtillsammansbl.a. självreglering,för att

behörigamedtillsammansområdetinternationellt samarbete på samt att
de åtgär-utvärderingmetod förutvecklamyndigheternationella aven

rekommendationen.med anledningder vidtagits avsom
harVåldsskildringsrådetvåldsskildringarför skadligaRådet

berördainformerauppdragfått regeringenstilläggsdirektiv attgenom
själv-branschernasinnehåll, följarekommendationensbranscher om

omfattarrekommendationenfrågormed dereglerande arbete samt,som
frå-ioch samtalspartnerstödönskar, fungerabranscherna så somom

värdighetenmänskligaoch denbarnskyddrör avgor som
skalltill regeringenVåldsskildringsrådetsdir. 1998:110. rapporter

utvärdering EU-jämförandeunderlag föranvändassedan ensom
rekommen-omfattasde områdennationella åtgärder pånivå avsomav

dationen.

informationssamhälletReglering3.4 av

Bakgrund3.4. 1

komplette-medieområdettelekommunikations- ochreglering påEG:s
informationssamhället.främja utvecklingenarbete med att avavras

inleddesinformationssamhället inom EUmedkonkreta arbetetDet mer
konkurrenskrafttillväxt,vitbokutfärdandetår 1993 omav engenom

sysselsättning förbetydelseinformationssamhälletsvilkenioch
det skullelades förslagbetonades. vitbokenutveckling IEuropas attom

införandeförslag förkonkretaför utarbetatillsättas att avgruppen
den s.k. Ban-resulterade iarbeteinformationssamhället. Gruppens

gemannrapporten använd-ochför utvecklingområdenvisade påsom
förstatill denlade grundeninformationsteknologi.ning Rapportenav

kommissioneninformationssamhällethandlingsplanen för presen-som

37 TheEmploymentCompetitiveness, andGrowth,White Paper on -
final,21 COM93 700Forward into the Century,andChallenges Ways

5.12.93.
theRecommendations3‘ Information Society,Globaland the toEurope

Council, 26.5.1994.European
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1994.39terade år handlingsplanen konstaterades informa-I att
tionssamhället bäst kan främjas avregleringen telekom—genom av
munikationsmarknaden och främjande privata investeringar.av

Ytterligare förhandlingsplan informationssamhället presentera-en
1996.40des fyra infor-år Den bygger på huvudmål för utveckling av

mationssamhället:
förbättra villkoren för näringslivet avreglera telekom-att att0 genom

munikationsmarknaden och tillämpa principerna denattgenom om
inre marknaden informationssamhället

investera i framtiden, bl.a. utveckling in-att att satsa0 genom av
formationssamhället i skolorna

människan i både avseende arbetsmarknadsfrågorsättaatt centrum,0
och frågor grundläggande rättigheter yttrandefrihet ochom som
integritet

globaliseringen förarbeta skapamötaatt att att0 genom gemensamma
förregler marknadstillträde, upphovsrätt, integritet, skadligt inne-

håll, beskattning, standarder m.m.

Kommissionen utfärdade år grönbok informationssamhäl-1996 en om
let resulterade i debatt sociala och arbetsmarknadspoli-som en om
tiska frågor informationssamhället. Därefteri utfärdade kommissionen

meddelande informationssamhällets sociala och arbetsmark-ett om
dimensionnadspolitiska i vilket framförs de åtgärder vidtagitssom

och behöver vidtas målsättningarna med arbetet integrera densamt att
sociala dimensionen i utvecklingen riktlinjer för informa-av
tionssamhället. Detta meddelande del den handlingsplanutgör en av

redogjorts för och har huvudsyften:tresom ovan
individer medvetna de sociala följderna infor-göraatt0 mer om av

mationssamhället
integrera informationssamhället i de socialpolitiska riktlinjernaatt0

och åtgärderna
fastställa särskilda åtgärder avsedda maximera informations-att att0

samhällets bidrag till främja sysselsättningen och integrationen.att

3° Europe’s the Information Society, Action Plan,Way An COM94 347to
final, 19.7.1994.
° Europa i ledningen för det globala informationssamhället: Löpande
åtgärdsplan, KOM96 slutlig,607 27.1 1.1996.
‘ Europeiska kommissionens grönbok, och arbeta i informationssamhälletLeva -
Människan i slutlig,KOM96 389 23.7.1996.centrum,
"2 Europeiska kommissionens informationssamhälletsmeddelande sociala ochom
arbetsmarknadspolitiska dimension, KOM97 slutlig,397 17.7.1997.
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resolutionutfärdatrådetkonsumentskyddet harsyfte ökal omatt en
informationssamhället. resolutionenframför iRådetikonsumenten

frågaiskyddsnivåtillhandahållanödvändigtbl.a. det är attatt samma
konsumenttransaktioner.traditionellai frågateknik omsomom ny

informationssamhälletdet gällerkommissionenRådet närattuppmanar
vidtakryphål,identifieraförgemenskapslagstiftningengranska att

fulltbeaktasintressensäkerställa konsumenternasåtgärder för utattatt
tillrättighetersäkerställa konsumenternasföråtgärderoch vidta att

rättskipningnationell m.m.
reglerarrättsakterurval debehandlasdet följandeI ett somav

informationssamhället.

föreskrifterochstandarderTekniska3.4.2

98/34/EG44 tekniskainformationsförfarande förDirektiv stan-ettom
handelshinderundanröjasyftar tillföreskrifterdarder och tekniska att

med-mellanföreskriftertekniskaenhetligabristorsakas avsom
informera kom-medlemsstaternaDirektivet åläggerlemsstaterna. att

bl.a.standardiseringsorgannationellaocheuropeiskamissionen och om
ändraellerutarbetabeslutatstandardiseringsorganende nationella att

standardiseringsprogram.införa den i sinastandard attgenomen
98/48/EG45. med änd-SyftetdirektivändratsDirektivet har genom

informa-tillämpligaskallreglerdirektivets ävenringen är att vara
nationella regel-deöppenhet isäkerställaochtionssamhällets tjänster

Informationssamhälletstjänster.dessastandardiseringverken för av
utförsvanligtvisalla tjänsterförslagetdefinieras i mottjänster somsom

individuell begäranochelektroniskersättning distans på väg av
Ändringsdirektivet nationellgenomföras iskall rätttjänstemottagare.en

augusti 1999.den 5senast
1994:2029förordningensvenskgenomförs iDirektivet rätt genom

föreskrifter 1995:5Kommerskollegiumsregler ochtekniska omom
tekniska regler.

informationssamhället.4’ ikonsumentenRådets resolution om
juni 1998‘4 98/34/EG den 22direktivoch rådets ettEuropaparlamentets omav

föreskrifter, EGTochstandardertekniskabeträffandeinformationsförfarande
83/l89/EEGdirektivrådetsDirektivet upphäver21.7.1998, 37.204,L avs.nr

tekniskabeträffandeinformationsförfarande1983den 28 ettmars om
26.4.1983,föreskrifter, 109,och EGT Lstandarder s.nr

juli 199845 den 20direktiv 98/48/EGrådetsochEuropaparlamentets omav
beträffandeinformationsförfarandedirektiv 98/34/EGändring ettomav

18.5.8.1998,föreskrifter, 217,och EGT Ltekniska standarder s.nr
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3.4.3 Databaser

96/9/EG46 harmoniserats.k. databasdirektivet syftar till skapaDet ettatt
meningrättsligt skydd for databaser inom gemenskapen. direktivetsI

självständigamed databas samling verk, data eller andraavses en en av
metodiskt ochelement sammanställts systematiskt och sättettsom

någotför elektroniska medier eller påsig tillgängligaärsom var genom
forHuvudsyftet skyddmed direktivetsätt. är upprätta ettannat att

med tek-digitala databaser, databaser upprättatsäven annansommen
nik skyddas.

skyddaDirektivet upphovsrättålägger medlemsstaterna att genom
intellektuellstrukturen for databaser har upprättas pres-genom ensom

eller dentation. Upphovsrätten tillkommer den fysiska avperson grupp
fysiska skapat Upphovsmannen hardatabasen. ensamrättpersoner som

intellek-till förfogande däremot inte krävtsdatabasen. Om detöver en
sammanställningenfor databasen,tuell prestation upprättandet av men

inträder enligt direktivetresultatet väsentlig investering,är ettav en
upphovsmannensimmateriellt skydd. Skyddet innebär bl.a. att sam-

innehållet i databa-tycke krävs för använda utdrag eller återanvändaatt
sen.

1960:729Direktivet har genomförts i svensk lagenrätt omgenom
verk och lagen 1980:612upphovsrätt till litterära och konstnärliga om

medling upphovsrättstvister.i vissa

personuppgifterSkydd3.4.4 av

47 harmoniseradeDataskyddsdirektivet syftar till skapa95/46/EG att
och främjaregler och hög skyddsnivå for personuppgifter inom EUen

Direktivetfri uppgifter gemenskapen.rörlighet sådana inom är ettav
inom direktivetsminimidirektiv medlemsstaterna möjlighet attsom ger
personuppgifterbehandlingprecisera villkor förnärmare närramar av

hindrarfår förekomma dessa preciseringar inteunder förutsättning att
den fria personuppgifter inom gemenskapen.rörligheten av

personuppgifterDirektivet tillämpligt behandlingallär oavsettav
särskilda, uttryck-form. Upprättande register motiverasmåsteettav av

till behandlingligt angivna och berättigade ändamål. tillstånd givitsOm

"6 Europaparlamentets rådets direktiv 96/9/EG den 1996och 11 omav mars
skydd förrättsligt databaser, EGT 27.3.1996, 20.L 77, s.nr

‘7 95/46/EG den oktober 1995Europaparlamentet och rådets direktiv 24 omav
personuppgifterskydd for enskilda med avseende på behandlingpersoner av

och fria flödet sådana uppgifter, l.l995, 31.det EGT L 281, 23.1 s.nrom av
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uppgifter intefår dessauppgifter för visst ändamål,ett senareav
ändamål.användas för andra

personuppgifter bl.a.tillåts behandlingEnligt direktivet om:av
samtyckesittden registrerade lämnat

registreradedenavtal i vilketför fullgöra ärdet nödvändigtär ettatt
part

skallpersonuppgifterbehandlingdet finns bestämmelser att avom0
ske

registrerades intressenför skydda dendet nödvändigtär att0
allmänt intressearbetsuppgiftför utföradet nödvändigtär att aven

myndighetsutövningeller för

känsligasärskiltbehandlingbestämmelserfinns i direktivetDet avom
och religion.politisk åskådninguppgifter rör t.ex. ras,som

tillsynsmyn-anmälas tillpersonuppgifter måsteBehandling enav
haoberoende ochskalltillsynsmyndighet rättdighet. Denna attvara

personuppgifter.behandlingotillåtenundersöka och ingripa mot av
personuppgiftslagengenomförs i svenskDirektivet rätt genom

1980:100.sekretesslagenbrottsbalken 1962:700 och1998:204,
tillsynsmyndighet.Datainspektionen är

tillgångVillkorad3.4.5

tillgång skydd ochskapasyftar tillvillkoradDirektiv 98/84/EG attom
Villkorad tillgångföremål förgarantier för betalning tjänster ärsomav

vidta åtgär-därförMedlemsstaterna åläggskryptering. attt.ex. genom
skyddadetillobehörig tillgångutrustningder olagligmot som ger

ellerutrustning utrustningMed olagligtjänster. somprogramvaraavses
itillgängligskyddad tjänstutformats eller för göraanpassats att en

godkännande. tjänsterDetjänsteleverantörenstolkningsbar form utan
informationssamhälletsradio- och TV-tjänsterskyddas är samtsom

tjänster.
tillverkning,förbjudabl.a.direktivet åläggs medlemsstaternaI att

eller installa-och innehavförsäljning, uthyrning,distribution,import,
kommersiellt syfte.utrustning iolagligunderhåll eller bytetion, av

Med-förbjudas.illegal utrustningmarknadsföringskallDessutom av
till rättelse,och möjligheterinföra sanktioneråläggslemsstatema att

förbuddeskadeståndstalan vid brottväcka mott.ex. att angessom

48 1998den novemberdirektiv 98/84/EG 20och rådetsEuropaparlamentets av
Villkoradbygger ellerför tjänsterdet rättsliga skyddet utgörs avsomom

tillgång, 28.11.1998, 54.EGT L 320, s.nr
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ovan.
Direktivet skall genomföras i nationell den 28 maj 2000.rätt senast

3.4.6 Säkrare användning Internetav

Beslut 276/l999/EG handlingsplan för säkrare användningom en av
Internet syftar till främja säkrare användning ochInternetatt en av

Åtgärderverka för utveckling Internetbranschen. skallen gynnsam av
enligt handlingsplanen vidtas för att :

främja självreglering inom branschen och för övervakningsystem0
verka för branschen tillhandahåller filtreringsverktyg och klassi-att0
ficeringssystem föräldrar och lärare möjlighet väljaatt utsom ger
lämpligt innehåll för barn
öka medvetenheten branschens tjänster bland användarnaom
införa stödåtgärder såsom bedömning rättsliga konsekvenserav
främja det internationella samarbetet området

främja säkrare användning Internetsättannat en av

Handlingsplanen skall genomföras under fyraårsperiod, mellan denen
l januari och den december1999 31 2002.

3.4.7 Elektroniska signaturer

Kommissionen utfärdade i juni förslag1998 till direktiv elektro-ett om
signaturer.niska Direktivförslaget syftar till främja elektroniskatt

kommunikation och handel skapa harmoniserat regelverkatt ettgenom
för elektroniska signaturer inom gemenskapen. Med elektronisk sig-en

i förslaget signatur i digital form, fogad till, eller logisktnatur avses en
knuten till uppgifter och används undertecknare för attsom av en ange

undertecknaren godkänner innehållet i uppgifterna, ochatt som upp-
fyller följande krav: dena endast knuten till undertecknaren, b denär
kan identifiera undertecknaren, den skapad med medelc är som
undertecknare kan kontrollera fullständigt, d den kopplad till deär
uppgifter den har avseende på, sådantpå varje efterföl-sättett attsom

"9 Europaparlamentets och rådets beslut 276/ 1999/EG den januari25nr av
1999 antagande flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för attom av en
främja säkrare användning bekämpa olagligtInternet ochatten av genom
skadligt innehåll på globala EGT L 33, 6.2.1999,nät, nr s.
5°Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv forom en gemensam ram
elektroniska signaturer, KOM 1998 slutlig,297 EGT C 325, 23.10.1998,nr
s.
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upptäcks.uppgifternaändringjande av
till-tillstånd förkrävamedlemsstaternaförbjudsförslagetEnligt att

tillhandahållandehindraochcertifieringstjänsterhandahållande attav
Medlems-medlemsstater.från andrahärrörcertifieringstjänster somav

elektroniskaerkännandejuridisktsäkerställaskall vidarestaterna av
införabl.a.medlemsstaternaåläggerFörslagetsignaturer. attäven

elektroniskaförskall gällaväsentliga kravbestämmelser de somom
Certi-tjänstetillhandahållare CSP,förföroch reglersignaturer ansvar

Provider.fication Service
senast18nationellgenomföras idirektivet rättskallEnligt förslaget

antagandet.månader efter
direktivför-tillföreslagits ändringarharbeslutsprocedurenUnder

april 1999.ståndpunkt is.k.förväntasslaget. Rådet anta gemensamen

informationssamhälletiUpphovsrätt3.4.8

direktivtillförslagi december 1997utfärdadeKommissionen ett om
närstående rättig-ochupphovsrättaspektervissahannonisering avav

informationssamhället. främjasyftar tillDirektivförslagetheter i att
harmoniseraochförenklagemenskapensamhandeln inom attgenom

direktivförslagethar iKommissionenför upphovsrätt.skyddet upp-
vidtas.åtgärder börområden därfyramärksammat

upphovs-säkerställaskallMedlemsstaternaMångfaldiganderätt. att0
utövande konstnärer,rättighetsinnehavare, dvs.närståendeochmän

harradio/TV-företag,filmproducenter,fonogramproducenter,
verk,mångfaldigande sinaindirektellertill direktensamrätt oav-av

eller delvis.sker heltdetformmetod och samtsett om
Överföring upphovs-skallMedlemsstaternaallmänheten.till ge0

all-tillall överföringförbjudaochgodkännaensamrättmännen att
trådbun-sker pådistributionenverkmänheten deras oavsett omav

tillfå tillgångallmänheten kantrådlösden eller ävenväg samt om
kvarstårindividuellt. Dennaplats bestäms rätttid ochverken som

allmänheten.tillgängligt förverket har gjortsefter detäven att
upphovs-säkerställaskallMedlemsstaternaSpridningsrätten. att0

tillspridningformvid varjesina verktillfår ensamrättmännen av
kon-Dennaförsäljning eller rättallmänheten sätt.annatgenom
gjorträttighetsinnehavarenintegemenskapeninte inom omsumeras

överföringfonneller någonförsäljningenden första avannan av

harmonisering5 direktivoch rådetsEuropaparlamentetsFörslag till avom
informations-irättigheternärståendeochupphovsrättaspektervissa av

10.12.1997.slutlig,97 628samhället, KOM
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äganderätten.
Skydd tekniska åtgärder och information förvaltning rät-0 av om av
tigheter. Medlemsstaterna skall skydd verksamheter vilkamotge
har till syfte kringgå tekniska åtgärder utformade föratt är attsom
skydda upphovsrätt eller närstående rättigheter. Vidare skall med-
lemsstaterna skydd den avlägsnar eller ändrarupprätta mot som
elektronisk information förvaltning rättigheter eller denom av som

något distribuerar ändrad information.sätt

Enligt förslaget skall direktivet genomföras i nationell denrätt senast
30 juni 2000.

Under beslutsproceduren har föreslagits ändringar till direktivför-
slaget. Kommissionen förväntas utfärda reviderat direktivförslag iett
april 1999.

3.4.9 Elektronisk handel

Kommissionen utfärdade i november 1998 förslag till direktivett om
handel.elektronisk Direktivförslaget syftar till skapa enhetligatt en

rättslig för utvecklingen den elektroniska handeln inomram av gemen-
skapen och på så säkerställa den fria rörligheten mellan medlems-sätt

för informationssamhällets tjänster. Informationssamhälletsstaterna
tjänster definieras i förslaget tjänster vanligtvis utförs motsom som
ersättning distans,på på elektronisk och individuell begäranväg av

tjänstemottagare.en
Genom direktivförslaget harmoniseras medlemsstaternas bestäm-

melser det gäller den inre marknaden, tjänsteleverantörers etable-när
ring, marknadskommunikation, avtal på elektronisk mellanhändersväg,

etiska regler, förenklad lösning tvister, rättsliga medel samtansvar, av
samarbete mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna åläggs bl.a. att se
till tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhälletsatt en som
tjänster och etablerad dess territorium, följer medlemsstatensärsom
bestämmelser på området. Medlemsstaterna får inte, med vissa undan-

enligt regler på privaträttens område, begränsa den fria rörlighetentag
för informationssamhällets tjänster härrör från medlems-som en annan
stat.

Medlemsstaterna åläggs bl.a. inte införa bestämmelseräven att om
särskilt tillstånd för tillhandahålla informationssamhällets tjänster,att

52 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv vissa rättsligaom
aspekter den elektroniska handeln på den inre marknaden KOMl998 586
slutlig, EGT C 30, 5.2.1999,nr s.
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tillhandahålla visstillhandahåller tjänsternakräva dem attatt av som
avtal kanhindrarinföra lagstiftninginformation och inte attatt som

slutas elektronisk väg.

Kryptering3.4.10

angåendemeddelandeutfärdade i oktober 1997Kommissionen ett
kryptering. kommissio-utfärdademaj 1998digitala signaturer och I

avsnitt 3.4.7elektroniska signaturer seförslag till direktivett omnen
lagstiftninginitiativ tillområdet för kryptering har ingetpåovan, men

debattkommissionen skapameddelandet villetagits Genomännu. en
skyddbrottsbekämpning,krypterad information förkring tillgång till

hemligförmedlaeffektivt kunnaför personuppgifter och behovet attav
information bör enligtkrypteradinformation. Regler tillgång tillom

Fri rörlig-absolut nödvändigt.till vadkommissionen begränsas ärsom
säk-krypteringstjänster måste ocksåkrypteringsprodukter ochhet för

föri meddelandetKommissionen att ramen gemensamangerras.
tillbör inrättad år 2000.kryptografi inom gemenskapen vara

konvergensfrågornamedArbetet3.5

konvergensGrönboken3.5.1 om

grönbok konver-utfärdade den december 1997Kommissionen 3 omen
informationstekniksekto-ochtelekommunikations-, mediamellangens

rerna. främst mellanutarbetades samarbeteGrönboken ettgenom
kommunikation,information,generaldirektoratkommissionens X

generaldirektoratkommissionensaudiovisuella medier ochkultur och
telekommunikation.XIII

kring fenomenet kon-debattSyftet med grönboken är att starta en
lagstiftning konvergenseneventuella behovoch det ny somvergens av

beskrivning och analys konver-innehållermedför. Grönboken aven
ochbakgrunden till konvergensgensfenomenet, tekniskaden

Meddelande Ekonomiskatill rådet, Europaparlamentet,från kommissionen
och pålitlighet vidRegionkommittén, säkerhetsociala kommittén och Omoch

digitala signaturer ocheuropeisk förkommunikation,elektronisk Mot ramen
slutlig.kryptering, KOM 97 503

5‘ ochtelekommunikation, media,konvergensGrönboken avom
strategi förlagstiftningen,dess följder förinformationsteknik och en

slutlig, 3.12.1997.informationssarnhället, KOM97 623
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definierar iKommissionenför berörda sektorer.effekterkonvergensens
för konvergensut-och potentiella hinderbefintligagrönboken även

lagstiftningsområdenvilkaden inomvecklingen. Därefter analyserar
till dem.ställer frågor i relationkonvergensproblem uppstår ochsom

diskussion,underlag för fortsattkommissionen, tillSlutligen redovisar
lagstiftningen.utvecklingenför den fortsattaprinciper och alternativ av

grönbokemidefinieras tvåKonvergens sätt
överföra i grundennätplattformarvia olikamöjligheten att samma0

tjänstertyp av
konsumentbruk,utrustningar förolikasammanförandet t.ex.av0

persondatortelefon, television och

få effekter påkommerbedömer konvergensenKommissionen treattatt
framförgrönbokenoch marknader.industri tjänster lplan: teknik, samt

medföra positiva möj-kankonvergensutvecklingenkommissionen att
Målsättningen där-ekonomiskt.både socialt ochför ärligheter Europa,

konvergensutveckling.fortsattförutsättningar förför skapaatt en
förutse konvergensut-det svårtKommissionen dock äratt attanser

inriktning.vecklingens omfattning och

konvergensutvecklhinder förpotentiellaBefintliga och ingen

den bedömergrönboken de områden därbehandlar iKommissionen att
konvergensutvecklingenförpotentiella hinderfinns befintliga ochdet

befintlig lagstift-relaterade tillproblemdå i första hand deoch ärsom
befintligaföljandei grönbokenSammanfattningsvis identifierasning.

potentiella hinder för konvergens:och
användninganvändare ägande ochtillgång tillOlika regler för av0

de olika sektorerna.gäller inomnät
infiastruktu-begränsningar i användninginnebärReglering avsom0

medlemsstater.finns i vissa EU:savren
denalltför högatelekommunikationsyänsterförPriser är euro-0

peiska marknaden.
tillinnehåll istället för tillgångtillmedför tillgångKonvergensen att0

blir flaskhals.nätkapacitet en
dengrundmarknadsandelarProgramföretags minskande av0

frag-radio/TV-marknaden leda tillkankonkurrensenökande en
U-marknaden.Ementering av

innehållsprodu-leda tillskydd kanimmaterialrättsligtBristande att0
produkter viasprida sinasig frånavhåller attcenter nya

55Grönboken, s.
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formedlingssätt.
lagstiftningen få aktörerEn osäkerhet angående kan till effekt att0

avhåller sig från investera i tjänster.att t.ex. nya
Aktörer måste i kontakt med flera reglerande för fåatt0 vara organ
tillträde till marknaden.
Tillträde till marknaden och licensiering regleras olika i olika sekto-0
rer.
Tillgången till med villkorad tillgång och innehåll regle-nät, system0

olika i olika sektorer.ras
Fördelning radiofrekvenser och andra sker olika sätto av resurser
i de olika sektorerna, de priser varierar.även tas utsom
Reglering for hur mål ligger allmänhetens uppfyllsi intresse0 som
skiljer sig mellan de olika sektorema.
Allmänhetens förtroende för miljöer kan rubbas konsument-v nya om
skyddet inte lika for likartad verksamhet i de olika sektorerna.är

på standarder för driftskompatibilitet och samtrafikförmågaBrist0
mellan konvergerande leda till konvergensutvecklingenkannät att
hindras.

Problem med lagstiftningen

Med utgångspunkt i angivna hinder för konvergensutvecklingen,ovan
behandlar kommissionen översiktligt de lagstiftningsproblem harsom
uppstått och kan komma uppstå i samband med konvergens.attsom
Hindren dels inför tillämpningenberor osäkerhet gällande rätt,av
dels olika lagstiftning tillämpas de sektorer berörspåatt som av
konvergensen. Kommissionen definierar sju huvudområden där lag-
stiftningen kan medföra konvergensutvecklingen hindras eller däratt
lagstiftningen måste för dess mål inte skall förlorade:gåöver attses

definitioner
tillträde till marknaden och licensiering
tillgång till villkorad innehållmed tillgång ochnät, system
tillgång till frekvensspektrum
standarder
prissättning
enskilda konsumentintressen

Kommissionen utelämnar uttryckligen från sin analys ägande av me-
dier, digitala signaturer, immateriella rättigheter och upphovsrätt efter-

dessa frågor behandlas inom for andra åtgärder inom EU.som ramen
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Definitioner

tidigareDen tekniska konvergensen medför de klara gränsernaatt
definitionermellan sektorerna de kriterier desssuddas ochut att som

där-bygger förändras irrelevanta. Kommissionen påpekareller blir
för mellan telekommunikations- ochgenerell distinktionatt en
radio/TV-sektorerna framtida multimediemiljö ochinte hållbar iär en

de definitioner då dendistinktionen bygger måste överatt som ses
regelverkaktuella situationen leder till osäkerhet inför vilket ärsomen

Kommissionentillämpligt viss tjänst eller infrastruktur.typen av
defi-framför till grund för bedömningenaspekter bör liggatre som av

nitionerna. den tekniskaskall hållbara bakgrundDe mot avvara
omfattas regelverkutvecklingen. skall leda till tjänst fleraDe att aven

endast det motiverat. skall inte leda till diskrimineringDeär genomom
eller tjänster regleras olikanät sätt.att samma

finns enligt alternativa möjligheter lösa deDet kommissionen atttre
problem definitioner. alternativ fortsättarelaterade till Ettär är attsom
tillämpa befintliga definitioner behov tillämpningen tilloch vid anpassa
de förutsättningarna. skapa kategoriandra alternativEtt är attnya en

tjänster. definitionerna till detredje alternativEtt är attnya anpassa nya
förutsättningarna. princip generella alter-alternativ följer i deDessa tre
nativ till lagstiftningen kommissionen föreslårutveckling seav som
nedan.

Tillträde till marknaden och licensiering

hindrasKommissionen i grönboken marknadstillträde kanattanger
flera olika beviljande monopol ellerbl.a. olika formersätt avgenom av
särskilda rättigheter till eller tjänster, begränsningar vilka tjänsternät av

får tillhandahållas vissa tjänstervia eller kravnätett attsom genom
skall levereras.

olika licensieringssystem gäller inom och mellan sektorernaDe som
kan enligt för konvergensut-veck-kommissionen innebära hinderett
lingen. licensieringsför-farandenKommissionen behovetatt avmenar

dess för- miljö undersökas.och nackdelar i konvergerad måstesamt en
kan bli aktuellt principer för utfärdandeDet skapaatt avgemensamma

licenser för de konvergerande inom gemenskapen. Kommis-sektorerna
sionen föreslår följande ligga till grund för licensie-principer böratt
ringssystemen:

utfärdande i förhållande till aktö-myndigheter självständigaäratt0
rema

förfaranden för insyn och icke-diskriminerandeöppnaäratt0
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håller beslutenmyndigheterna tidsplaner för besluten och äratt atto
möjliga överklagaatt

avgifter står i proportion till de administrativa kostnaderna avseratt0
frekvenser

Tillgång till villkorad och innehållmed tillgångnät, system

Kommissionen frågor tillgång till ochpåpekar i grönboken nätatt om
villkorinnehåll under vilka tillgång kommer spelasamt att cen-ges, en

tral roll i konvergerad miljö. Kommissionen uppmärksammar ien
grönboken gällande innehåller skilda regler avseende till-EG-rättatt

till tillgång beroende på sektor och detta kan komma ledanät att att en
snedvriden konkurrens i konvergerad miljö. gällerDetta Inter-t.ex.en
nettillhandahållamas rättigheter till samtrafik och deras motsvarande
skyldigheter. Kommissionen frågan finns behovdetäventar ettupp om

från till-de lokala eller infrastrukturnätenatt attav separera separera
handahållande tjänster.av

grönboken uppmärksammar kommissionen olika formerl att av
navigeringssystem såsom webbläsare och sökmotorer för ochInternet
elektroniska programguider kan skapa konkurrensproblem aktörerom

Även Interfacenekas tillträde till dem. s.k. Application Programming
för interaktiva till-API, dvs. behövs användaattprogramvaror som

lämpningar, kan skapa konkurrensproblem de intekomma äratt om
kompatibla och inte alla aktörer tillträde till dessa rimliga vill-ges
kor. Navigeringssystem endast föremål för tillämpning deär av gene-
rella konkurrensreglerna.

medföra skapas fler distributionskanalerKonvergensen kan detatt
tilloch det skapas för distribution. kan ledaDettaatt system ennya

exklusivitet iökad konkurrens på innehållsmarknaden. avtalDe om
distribution idag kommasamband med innehåll vanliga kanärsomav

bli mindre viktiga. ställer frågan vilkaKommissionenatt
behov detta kan komma medföra.att

Frekvenser

medförDigitaliseringen ligger till grund för konvergensen ensom
effektivare kommissionenanvändning frekvenserna. dettaTrots trorav

efterfrågan fre-konvergensen kommer få till följd ökadatt att en
kvensutrymme och frekvensspektrum fortsättningsvis kommerävenatt

begränsad Kommissionen i grönboken deutgöra attatt en resurs. menar
frekvenstilldelning och priser för fre-olikheter idag råder mellansom
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konkurrenssnedvridningar ileda tillsektorerna kankvenser mellan en
ochi grönbokentill diskussionProblemetkonvergerad miljö. tas upp

frekvenserna.auktioneringföreslås,till lösningolika alternativ t.ex. av
frå-kommissionenfrekvensproblemen diskuterarmed ävensambandI

analogfrånövergångsamordning forbehovet en gemensamom avgan
teknik.till digital

Standarder

internationell driftskom-viktigt uppnåkommissionen detEnligt är att
de tidigaremellanoch tjänsterpatibilitet mellan när gränsernanät

markna-globaliseringentydliga ochblir mindreåtskilda sektorerna av
uppnåroll förspelar viktigstandarderUtarbetandetden ökar. attenav
främ-kommissionen skeenligtsyften. arbete kandessa Detta genom

s.k. workshopmekanismer.jandet av

Prissättning

sektorernade olikaskillnader mellaninnehållerregelsystemDagens
viktigtdetKommissionenprisregleringar.vad är attattangeravser

sekto-olikatillämpning inom deolika reglersi vilken månundersöka
konvergeradkonkurrensen påsnedvridningarmedförakan enavrerna

marknad.

Enskilda konsumentintressen

utveckla frågorna,grönboken,iKommissionen närmareutan attanger
konvergeradskydd ibör få fortsattkonsumentintressenäven ensom

uppmärk-börkommissionenenligtExempel områdenmiljö. som
minder-skydd förfor innehåll ochintegritetsfrågor,är ansvarsammas

ochjurisdiktionärekränkning,tillyttrandefrihet i förhållandeåriga,
konsumentrepresentation.

allmänhetensMål ligger intresseisom

inverkan på områ-grönboken konvergensensKommissionen beaktar i
samhällsomfattandeintresse såsomligger i allmänhetensden som

övrigavissamålinnehållsrelateradepublic service,tjänster och samt
kryptering ochdata,integritet ochintresse: skyddmål i allmänhetens av

minderårigamångfald och skyddkulturelldigitala signaturer, samtav
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den allmänna ordningen. Kommissionen betonar inledningsvis målatt
ligger i allmänhetens intresse finns inom alla de sektorersom som

berörs konvergens och skyddet dessa intressen inte skall gåattav av
förlorat i samband med konvergensutvecklingen. Lagstiftningen måste
utformas så målen kan uppnås i fortsättningen. Konvergensenävenatt
kan emellertid komma påverka skall uppnå målen och huratt vem som
detta skall ske.

Principer för framtida lagstiftning

Kommissionen föreslår i grönboken fem olika principer för framtidens
regleringspolitik:

Regleringen bör begränsas till vad strikt nödvändigt förär attsom
uppnå tydligt fastställda mål.
Enligt kommissionen medför de snabba förändringarna området

reglerande myndigheter bör undvika överregleraatt att attgenom
skapa regler eller utvidga befintliga regelverks tillämpning tillnya
oreglerade sektorer såvitt detta inte motiverat.är
Framtida reglering bör tillgodose användarnas behov.
Regelverket skall främja förbättrad servicenivå, öka valmöjlighe-en

sänka priserna, respektera konsumenternas rättigheter ochtema,
allmänna offentliga intressen.
Reglerande beslut bör behovet tydligt och förutsäg-styras ettav av
bart ramverk.
Regelverket bör tydligt och förutsebart så företagen vågarattvara
investera. frågorDe lämnas åt marknadsreglering skall enligtsom
kommissionen klart och tydligt liksom de områden där osä-anges
kerhet reglering råder.om
Fullt deltagande4. i konvergerad miljö bör säkerställas.en

reglerDe finns idag angående samhällsomfattande tjänster ochsom
radio och TV i allmänhetens tjänst skall ligga till grund för offent-
liga myndigheters arbete med säkerställa hela samhället kanatt att
delta i konvergerad miljö.en
Oberoende och effektiva reglerande kommer attorgan vara av cen-
tral betydelse för konvergerande miljö.en
Konvergensen medför ökad konkurrens marknaden vilketen
medför behov effektiva reglerande I synnerhetett när sta-av organ.

delägare i aktörer på marknadenär det viktigt med självstän-ten är
diga reglerande organ.
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Alternativ för utveckling lagstiftningenav

villTill grund for den debatt kring kommissionenkonvergensen som
alternativ för utveckling lagstiftningen:starta presenteras tre av

bygga vidare nuvarande strukturer.l Att
alternativ innebär lagstiftningens vertikala struktur lämnasDetta att

intakt, dvs. särskilda regler gäller for bl.a. telekommunikations-,att
radio/TV- och förutsätt-IT-sektorerna. Anpassningen till de nya
ningarna successivkommer istället ske från fall till fallatt engenom
förändring/utvidgning reglerna till de situationerna. Dessaav nya
ändringar kommer främst nationell nivå. Förgörasatt att
bestämma hur olika verksamheter skall kan tolkningkategoriseras,
ske befintliga behövade bestämmelserna. Vissa områden kanav

skillnaderregleras på europeisk nivå för undvika alltföratt att stora
uppstår mellan reglerna i de olika länderna. alternativ kommerDetta

leda till anpassningen regelverken kommer ske iatt att att sammaav
för-takt utvecklingen marknaden och inga omfattandepå attsom

ändringar regelverket behöver genomföras deninom närmasteav
förraframtiden. medför regelverket blir förutsebart.Detta Detatt

alternativet innebär dock de hinder for konvergens finns iatt som
regelverken idag kvarstår och det kan skillnaderuppståatt stora
mellan tillämpliga regler i de olika medlemsstaterna.

2 utveckla regler för verksamheter, vid sidanAtt separata av reg-nya
leringen telekommunikations- och radio/TV-sektorema.av

tjänster inte faller under regelverk idag tasDe visstettnya som
åt sidan och antingen regleras i regelsystem ellerseparat ett nytt
lämnas oreglerade. tjänster karaktäriserar konvergensenDe som
kommer tjänstekategori, vid de traditio-sidanutgöraatt en ny av
nella sektorerna. Regelverket automatiskt till inteatt varaanpassas
så beroende det används. Enligt kommissionen kannät ettav som

kategoriseraproblem med detta alternativ det svårtäratt attvara
tjänsterna och vilken ochtjänst skall reglerasavgöra separatatt som
vilken tjänst skall falla under traditionella definitioner.som anses

3 gradvis införande regleringsmodell omfattar allaEtt av en ny som
befintliga och tjänster.typer av nya

Kommissionen detta det långtgående alternativetmestanger som
och innebär regel-det grundläggande förändring dagensatt en av

Ändringen lagstiftning skallverk. innebär dock inte all befintligatt
situation.upphävas, den bättre till dagensutan attsnarare anpassas

De reglerna skall främja flexibilitet, undanröja inkonsekvenser,nya
undvika diskriminering inom och mellan sektorerna säkerställasamt

mål i allmänhetens intresse Alternativet innebär detuppnås.att att
skapas för tjänster.såväl gamlaett gemensamt system som nya
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Kommissionen detta alternativ kan framstå omfat-attanser som
tande, påpekar förändringar kan ske successivt ochattmen
begränsade områden, nätdrift eller tillgång tillt.ex. nät.

3.5.2 Kommissionens arbetsdokument om
konvergens

Kommissionen utfärdade i juli 1998 arbetsdokument konver-ett om
gens. Arbetsdokumentets första del innehåller sammanställningen av
de kommentarer inkommit till kommissionen under offentligadetsom
samrådet för grönboken. alternativDe till utveckling lagstiftningenav

kommissionen presenterade i grönboken fick uppmärksamhetstorsom
i remissvaren. Alternativ attl bygga vidare nuvarande strukturer
erhöll stöd både bland medlemsstaterna och andra berördastörst parter,
vilket motiverades bl.a. med alternativet skapar rättssäkerhet ochatt
så främjar investeringar, samtidigtsätt mål ligger i det all-som som

intresse får fortsatt skydd. fleramännas I remissvaren belystes ävenav
anpassning dagens regelstruktur ändamålsenlig på kort sikt,att ären av

struktur i synnerhet för och infrastruktur kanatt nätmen en annan - -
bli aktuell på lång sikt. I samband härmed lades förslag skapaattom en
distinktion mellan och innehåll. kanNät så reglerasnät avskiltsätt
från innehåll och innehållsregleringen efter tjänsters olikaanpassas
karaktär. Alternativ 2 att utveckla regler för verksamhe-separata nya

vid sidan regleringen telekommunikations- och radio/TV-ter, av av
sektorerna fick endast begränsat stöd i remissvaren. Alternativ ett3
gradvis införande regleringsmodell omfattar alla typerav en ny som av
befintliga och tjänster fick visst stöd i remissvaren,nya men av syn-
punkterna framgick införandet regleringsmodell bör skeatt av en ny
gradvis. Av del framgick denna omfattande förändringäven atten svar
endast gångbar för vissa delar regleringenär och först full-närav en
ständig övergång till digitala radio- och TV-sändningar har skett.

arbetsdokumentetsI andra del kommissionen områdentar treupp
storfått uppmärksamhet i remissvaren till vidare samråd och stäl-som

ler ytterligare frågor i anslutning till dem. förstaDet området tillgångär
digitalatill och i konvergerad miljönät set-top-boxar,portar t.ex.en

elektroniskaAPI, programguider och Kommissionenaccessnätet.

5° Kommissionens arbetsdokument, Sammanfattning resultaten från detav
offentliga samrådsförfarandet i fråga "Grönboken konvergensom om av
telekommunikation, media och informationsteknik och dess följder för
lagstiftningen", Områden där ytterligare överväganden krävs, 98SEK 1284,
29.7.1998.

4 19-0366Konvergens. . .
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efterlyser synpunkter på:
tillträdesfrågornavilka de avgörandeär0 som

tillvilket sektorspecifik reglering komplementbehovet är som0 av
allmän konkurrensrätt

inomvilken form sektorspecifik reglering lämplig ochärsom0 av
vilken tidsram
vilken omfattning sektorspecifika regleringen skall ha.den0

regelverk för investeringar, innova-andra området skapaDet är att ett
innehållsproduktion distributiontion och främjande europeisk samtav

och tillgång innehåll. Kommissionen efterlyser synpunktertill :
främjande den europeiska audiovisuella inne-utveckling och0 av

iproduktion, distribution och tillgänglighethållsindustrin och dess
digital miljöen

vid utformning regel-i vilken omfattning och vilket sätt man av0
för skapaverket skall beakta den investeringsnivå krävs attsom

digitala plattformar, och tjänster.nät

regleringsstrategi.säkerställa balanserad Itredje områdetDet är att en
betydelse uppmärksammats.remissvaren regleringens och dess målhar

efterlyser synpunkter på:Kommissionen
för balans mellan mål ivilka principer lämpliga braär mest0 ensom

konkurrensutsattallmänhetens intresse och främjandet öppenav en
skalldessa principer och åtgärdermarknad och inom vilken tidsram

införas
sektorspeciñk regleringvilka kriterier kan säkerställa äratt0 som

proportionerlig
för uppnåinom självreglering kan bli aktuellvilka områden att0

utformning genomförandebalans och vilka skall delta i och avsom
självreglerande mekanismer.

Europaparlamentets yttrande3.5.3

kon-Europaparlamentet den oktober 1998 resolution22antog en om
för fortsatta arbetetinnehåller förslag till och riktlinjer detvergens som

konvergensfrågoma. Europaparlamentetmed resolutionenI anger
skall avskilt från reglernabl.a. regelverket för infrastrukturatt somvara

Vidare kan enligtdet innehåll Euro-över näten.rör transporterassom

57 Resolution A4—0328/98 kommissionens grönbok konvergens avomom
följder förtelekommunikation, media och informationsteknik och dess

lagstiftningen, 22.10.1998.



SOU 1999:55 EG-Rätten 93

paparlamentet viss sektorspecifik reglering alltjämt nödvändig förvara
uppnå vissa mål inte kan uppnås endast tillämpningatt som genom av

generella konkurrensregler. Nya regler skall dock endast detantas om
nödvändigt för skydda konsumenternasär och allmänhetens intres-att

industrins självreglering inte tillräcklig.när ärsen
Europaparlamentet kommissionen lägga fram förslagattuppmanar

till tydliga definitioner den verksamhet och de tjänster reglerasav som
för undvika skillnader medlemsstaterna emellan. Kommissionenatt

bl.a. utfärda förslag till direktiv för åtgärdaäven deatt attuppmanas
brister finns i regleringen avseende konsumenträttigheter.som

3.5.4 Svenska yttranden grönbokenöver

svenskaDen regeringen formulerade i maj 1998 första yttrande överett
kommissionens grönbok konvergens. yttrandet regeringenlom anger

den vill invänta den svenska Konvergensutredningens slutsatseratt
innan den slutlig ställning till de frågor väcks i grönboken. Ytt-tar som
randet innehåller därför redogörelse för gällande reglering ochen en
sammanfattning de svenska remissvaren på grönboken. Regeringenav

kommissionens tredje alternativpoängterar till reglering, dvs. denatt
teknikneutrala, horisontella modellen för reglering distributionsledetav
bör studeras och det viktigt vid sådan anpassningnärmare äratt, att en

lagstiftningen inte allmänna intressen åsidosätts eller attambitions-av
nivån för upprätthålla samhälleliga skyddsintressen sänks.att

Bland de allmänna synpunkter kommit fram under remissensom
förhoppningar konvergensennämns skall komma inne-stora att attom

bära drivkraft för sysselsättning och tillväxt, ökade valmöjligheteren
för konsumenterna och kulturell mångfald. Vidare framförsstörre atten
osäkerhet avseende lagstiftningen kan hinder konver-utgöra ett mot
gensutvecklingen.

När det gäller utvecklingen lagstiftningen framförde fleraav
remissinstanser generell konkurrensrättslig lagstiftning skallatt vara
vägledande, medan andra påpekade aktörers kontroll tekniköveratt
och infrastruktur påverkar etableringsmöjligheterna. målsättningEn
med lagstiftningen bör skydda konsumenten, stimulera mång-attvara
fald och utveckling främja konkurrensen. Regleringen börsamt att vara
generell och övergripande. Flera instanser framför regelstruk-även att

bör teknikneutral oberoende plattformar och distri-turen samtvara av
butionssätt. Beträffande kommissionens alternativ till utvecklingtre av
lagstiftningen, ansåg de flesta svenska remissinstansema hori-att en
sontell lagstiftning bör införas, dvs. separation reglerna för innehållav
från reglerna infrastruktur. Andra det bättre byggaäratt attom anser
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vidare denpå nuvarande strukturen.
svenskaDen regeringen utfärdade andrai november 1998 ytt-ett

rande grönboken ytterligarekonvergens med deanledningöver om av
frågor kommissionen ställt i sitt arbetsdokument konvergens.som om
Även i detta yttrande hänvisar Konvergensutredningensregeringen till
arbete och den vill invänta denutredningens slutsatser innanatt tar
slutlig ställning till frågorna regle-hur konvergensen bör påverkaom
ringen de aktuella områdena. Regeringen framför dock allmännaav
kommentarer till kommissionens sammanfattning resultaten från detav
offentliga samrådet.

Regeringen behandlar i frågor till distribu-yttrandet tillgångom
tionssystem, fungerande konkurrens, sektorspecifika regler, tillgången
till radiofrekvenser, samhälls-teknikoberoende reglering, olikaen
intressen, tekniska standarder, stöd till audiovisuella produktio-öppna

investeringsklimat, balansen mellan konkurrens-ett gynnsamtner,
främjande och andra samhälleliga intressen, proportionell sektorspeci-
fik reglering och områden lämpade för självreglering.

Kommissionens meddelande konvergens3.5.5 om

Kommissionen utfärdade i meddelande i1999 konvergensettmars om
vilket den redovisar riktlinjerna för det fortsatta arbetet med konver-
gensfrågoma. Kommissionen redogör i meddelandet för resul-även

första offentliga föroch andra omgången det samrådettatet samtav av
Europaparlamentets yttrande.

kommissionens arbetsdokument uppmärksammades frågorI setre
den första frågan tillgångavsnitt 3.5.2. det gäller till ochNär nätom

digitala varierade från samrådet beroende vilkenportar, typsvaren
företräder, från tillgångverksamhet skallparterna attav som vara reg-

lerat, till det inte skall sikt ansågregleras överhuvudtaget. På långatt
dock de flesta ingen skall finnas.reglering för tillgångparterna att

det gäller den andra frågan för investeringar,När regelverkettom
innovation främjande distri-och europeisk innehållsproduktion samtav
bution tillgång till prefe-och innehåll framgick kommentarerna enav

för investeringsstöd framför särskildabestämmelserrens program-om
kvoter. Andra faktorer regelverkansågs viktiga förutsebartettsom var

58Communication the The Economic andEuropean Parliament, the Council,to
Social Committee and the of theCommittee of the Regions, The Convergence
Telecommunications, Media and Information Technology Sectors and the

forImplications Regulation, Results of the Public Consultation the Greenon
COM97 623, COM1999 final.Paper 108
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och utarbetande standarder.av gemensamma
När det gäller den tredje frågan införande balanseradom av en reg-

leringsstrategi framkom det denna punkten inte finns någraatt sär-
skilda motsättningar mellan det allmännas och marknadens intressen.
Självreglering ansågs lämplig avseende innehållsfrågor och utar-vara
betande standarder, däremot inte för hantera marknadskraf-attav men
terna.

Kommissionen i meddelandet sammanfattning de vikti-gör en av
konklusionerna från de båda offentliga samrådena enligt nedan:gaste

Regleringen skall allmänhetens intresse främjaoch inves-värna0 om
teringar.
Regleringen skall klar och proportionell. Dessutomöppen,0 vara
skall åtskillnad mellan regler för det allmänna intres-göras värnaatt

sektorspecifik reglering kompletterar generella konkurrens-set, som
regler och åtgärder vidtas för uppnå särskilda politiska mål.attsom
Regleringen för skall skiljas från den för innehåll. Sam-transport0
bandet mellan dessa verksamheter måste emellertid uppmärksam-

bl.a. med hänsyn till eventuella konkurrensproblem. Allmas
infrastruktur skall behandlas lika oberoende den tjänst trans-av som

och innehållsregleringen skall stå i överensstämmelse medporteras
tjänstemas särskilda karaktär. tjänsterNya skall omfattas av en
ändamålsenlig reglering.
Radio och iTV allmänhetens tjänst måste regleras ändamåls-ett0
enligt i den miljön. Medlemsstatemas kompetenssätt områ-nya
det skall respekteras.
Konkurrensreglerna skall tillämpas effektivt och den sektorspeciñka0
regleringen skall gradvis upphävas.
Åtgärder skall vidtas för främja europeiskt innehåll.att0

Kommissionen fortsätta arbetet med konvergensfrågomaattavser
Ändringarutarbeta förslag till reformering regleringen.attgenom av av

regleringen för infrastruktur och anslutna tjänster kommer föreslåsatt
inom de två åren del den sedan tidigare planeradenärmaste som en av

kommunikationsregleringen. Förslagöversynen regleringav om av
innehållstjänster kommer antingen innebära ändringar i nuvarandeatt
reglering eller förslag till helt reglering. planerasDessutom särskildany
åtgärder både avseende regleringen för innehåll och infrastruktur. När
det gäller innehåll skall kommissionen tillse medlemsstaternaatt
genomför och tillämpar ändringsdirektivet till direktivet TV utanom
gränser. Dessutom skall förslag och åtgärder vidtas för främjaatt pro-
duktion och distribution europeiskt innehåll i den audiovisuellaav
sektorn MEDIA III det gäller infrastrukturrelateradeprogrammet. När
frågor skall kommissionen tillse direktivet TV-standarderatt om
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skallDirektivetmedlemsstaterna.genomförs och tillämpas i även ses
utfärdaskall dessutomKommissionenändringar.för eventuella ettöver

angående grönbokenkonsultationenmeddelande den allmänna omom
frekvenser.

anledningmedslutsatserrådet vissa1999Under våren anta avavser
Rådet förutsät-konvergens.grönbokenkommissionens arbete med om

regler föreslås.slutsatserkommissionen beaktar dessa närter att nya

3.5.6 Kommentar

samband med konvergens-imedför problemgällande EG-rättenDen
i grönbokenframfört bl.a.kommissionen harutvecklingen vilket om

kring gällande EG-anmärkningarvissadet följandekonvergens. I görs
kom-problemområdendetillämplighet vissaoch dessrätt somav

grönboken.uppmärksammar imissionen

Definitioner

medför förkonvergensutvecklingenproblemendeEtt största somav
definitioner skapareftersom dagensdefinitionernagällerEG-rätten

medie-telekommunikations- ochskiljaför främstFörutsättningarna att
Åtskillnaden mellandistinktiongrundar sig bl.a.områdena åt. en

betraktasTelekommunikationkommunikalion.offentlig och privat
punkt, dvs.från punkt tillskerkommunikationgenerellt privat somsom

offentligdefinierasmedan radio/TVbestämdamellan mottagare, som
kom-flerpunkt, dvs.punkt tillfrånkommunikation skersom

allmänheten.mottagning Konvergensenavsedd förmunikationen är av
offent-skillnaden mellanemellertid tillframväxt lederoch Internets att

tydlig.blir mindrekommunikationlig och privat
kommunikation inom EG-privatoffentlig ochDistinktionen mellan

artikel iTV-sändning i lförsta hand i definitionenåterfinns irätten av
gränser:TVdirektivet 89/552/EEG utan

föravseddaöverföringen TV-programden ursprungligaTV-sändning: av
luftenellermarkering, trådmottagning allmänheten egen genomperav

innefattarform.eller kodad Densatellit, i okodadinklusive överföring via
medde-eller andratillhandahåller datakommunikationstjänsterinte som

lik-och andratelefax, databaserindividuellt såsomefterfrågaslanden som
tjänster.nande

iställetinnehållerteleregleringenteletjänster inomDefinitioner mot-av
omfattar inteområdetdirektivendefinition dvs.svarande negativa
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därradio/TV-tjänster. definitionen TV-sändning,innebärDetta att av
indirekt fârskillnad mellan offentlig och privat kommunikation,görs

effekter för definitionerna telekommunikationsområdet. Seäven
definitionen iONP-direktivet 90/387 iteletjänster i artikel 2.3t.ex. av

dess lydelse efter ändringen 97/51/EG:direktivgenom

teletjänsterz delvis består sänd-tjänster tillhandahållande helt eller avvars
ning och dirigering signaler i telenät för radio- ochmed undantagettav
TV-tjänster egen markering.

Direktivet individuella tillstånd97/13/EG allmän auktorisation ochom
tillämpar ONP-direktivet, och idefinition teletjänstersamma somav
artikel direktivet inte skall inverka tillämpning1.2 att av:anges

...de särskilda bestämmelser medlemsstaterna i enlig-har antagitssom av
het gemenskapslagstiftningmed distribution audiovisuella pro-om av

innehållet sådana program egenoch iavsedda för allmänhetengram
markering,

intedetta sammanhang kan begreppet televisionI äveninämnas äratt
definierat, direkti-varken i direktivet 89/552/EEG TV gränser,utan

telekommunikationsdirektiven.95/47/EG TV-standarder ellervet om
Eftersom skall ingå ikonvergensen medför det oklart vadäratt som
begreppet, kan detta tillämpningsproblem.komma skapaatt

telekommunikationsreglering definitionerna sinInom EG:s tar
utgångspunkt i det används för förmedla tjänst. Tele-nät att ensom
tjänster definieras 90/388/EEG eller ii artikel i tjänstedirektivet1t.ex.
artikel i samtrafikdirektivet 97/33/EG tillhandahål-tjänster1 som vars

telenät....5°lande består i ...överföring och dirigering signaler iav
visst ellerinnebär direktivens regler endast omfattarDetta nätatt ett

tjänster förmedlas detta definitioner påDe görsöver nät.som som
grundval det används för förmedling, kan medföra lik-nät attav som

medför blirnande tjänster regleras olika konvergensennär nätenatt
substituerbara. artikel samtrafikdirektivet 97/33/EG definieras2 iI
telenät de överföringssystem och, i förekommande fall, den kopp-som
lingsutrustning och andra möjliggör överföring signalerresurser som av

optiskmellan bestämda nätanslutningspunkter via tråd, via radio, på
eller via andra elektromagnetiska media.väg

definitionerna offentlig ochavhängiga skillnaden mellanAtt görs av
tjänstprivat kommunikation respektive vilkenöver nättyp enav som
gäll-förmedlas inte de enda kriterier förorsakar problem medär som

5° innehållersvenska versionerna inte identiska medan de engelskaDe är
transmission and routing.termer;samma
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exempel ärsamband med konvergens. Ettidefinitionerande annat
tjänstedirektivetartikel ienligt ltaltelefonidefinitionen av

90/388/EEG:

direktöverföringtill allmänhetentillhandahållandetkommersielladet av
anslut-tillgängligadet allmäntrealtid mellantal i nätetsoch koppling av

utrustninganvändaanvändareför varjemöjliggörningspunkter attsom
medkommuniceraförnätanslutningspunktsådantillansluten att enen

anslutningspunktannan

kommis-slårför tal Internet,tillkännagivande översittI statusenom
omfattasintei dagsläget,Intemettelefoni, åtminstonefastsionen avatt

Kommissio-90/388/EEG.tjänstedirektivettaltelefoni idefinitionen av
iskerintetalställningstagande med Internetsittmotiverar överattnen

från all-till ochskerkommersiellt och intetillhandahållsrealtid, inte
nätanslutningspunkter.koppladetillgängliga nätsmänt

marknaden och licensieringtillTillträde

mellanlicensieringmarknaden ochtillträde tillavseendereglerSkilda
ledaochkonvergensutvecklingenhindra ävenkanolika sektorernade

absolutingetfinns inom EG-rättenkonkurrenssnedvridningar. Dettill
artikel iEnligt 90marknaden.tillträde tillbegränsningarförbud mot av

utfärdasrättigheterexklusivasärskilda ochmedgesEG-fördraget att
ekono-allmäntmotiverasdet kanförutsättningar,vissaunder avom

förtill grundlegatartikelemellertid 90intresse. Detmiskt är som
telemarknaden.avregleringen av

telekommunikations-mellanregleringskillnader iföreliggerDet
Tillträde tillmarknaden.tillträde tillavseenderadio/TV-sektoremaoch

hindratvaritländerhar i mångatelekommunikationsmarknaden genom
avregleradskall enligt EG-rättendenmonopol,nationella varamen

radio/TV-områdetMarknadstillträde ärjanuari 1998.sedan den 1
fore-reglerdetaljeradegemenskapsnivå,inte regleratdäremot utan

marknadstillträdeIT-sektomnivå.nationell Inomi regel på ärkommer
huvudsak oreglerat.i

telekommunikationssektominomlicensieringreglerEG-rättens om
direktiveti90/388/EEG ochtjänstedirektivetartikel ii 3finns

tillstånd. Genomindividuellaochauktorisationallmän13/EG97/ om
auktorisationförförfarandenochvilka villkorfastställsreglerdessa

Distributionfår fastställa.medlemsstaternatillståndsgivningoch som
uttryckligenlämnasallmänhetenavsedda föraudiovisuella programav

97/13/EGdirektivetartikel 1.2 itillämpning, jfrdirektivsutanför dessa
tillstånd.individuellaochauktorisationallmänom
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Licensiering radio/TV-sektominom inte reglerad inom EG-rät-är
Reglerna i direktivet TV gränser 89/552/EEG kan emellertidten. utan

i praktiken få viss effekt underlätta tillträde marknadentillattgenom
eftersom medlemsstat inte får hindra vidaresändning frånen en annan
medlemsstat. Direktivet harmoniserar i viss de kravmånäven som
ställs på programforetagen. finns dock harmoniseradeingaDet
licensieringsprocedurer eller licensieringsvillkor på EG-nivå.

Tillgång till med villkorad tillgång och innehållnät, system

Idag villkoren för tillgång till och medvill-innehåll ellerär nät system
korad tillgång föremåli huvudsak för kommersiella avtal varvid till-
lämpningen EG-rättens konkurrensregler viktig. finns emel-Detärav
lertid viss sektorspeciflk reglering bl.a. rörande samtrafik och drifts-
kompatibilitet inom telekommunikationsområdet rörande villko-samt
rad tillgång området for digital-TV.

telekommunikationssektom kompletterasInom de generella konkur-
rensreglerna särskilda tillgångregler säkrar till Dettanät.av som

främst regler samtrafik. tjänstedi-artikel iI 4agaranteras genom om
rektivet 90/388/EEG fastställs medlemsstaternas grundläggande skyl-
digheter tillse teleoperatörer träffar avtal samtrafik, medan deatt att om
detaljerade reglerna återfinns i samtrafikdirektivet 97/33/EG. Medlems-

åläggs samtrafikdirektivet bl.a. skyldighet verkastaterna attgenom en
för avtal samtrafik träffas under rimliga, rättvisa och icke-dis-att om
kriminerande villkor. Samtrafikskyldigheter gäller enligt artikel i4.1
samtrafikdirektivet organisationer fått tillstånd tillhandahållaattsom
allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster.
Samtrafik behandlas i kommissionens meddelande tillämp-även om
ningen konkurrensreglema på tillträdesavtal inom telesektom ochav
kommissionens rekommendationer prissättning samtrafik ochvidom
särredovisning och kostnadsredovisningssystem for samtrañkkostna-
der. Frågan har väckts samtrañkbetämmelsema skall utökas till attom
gälla kabel-TV-nät eftersom de inte omfattas samtrafikdirekti-även av

bestämmelser.vets
Tillgång till omfattas inte enbart samtrafikregler,nät ävenutanav av

s.k. ONP-direktiv, där bestämmelser driftskompatibilitet och reglerom
tillgång till fastställs. ONP-direktiven tillämpas endast all-nätom

tillgängliga telenät och allmänt tillgängliga teletjänster, jfr arti-mänt
kel i ONP-direktivet 90/3 87/EEG eller det fasta allmänt tillgäng-1.1
liga telefonnätet och fasta allmänt tillgängligatelefonitjänster, jfr ONP-
direktivet 98/1 O/EG taltelefoni.om

System med villkorad tillgång, dvs. olika former tekniska lös-av
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ningar för tillhan-betalning för de tjänster deoperatörernaatt garantera
dahåller i form prenumerationer eller avgifter, regleras inomt.ex. av

direktivetEG-rätten i direktivet 98/84/EG villkorad tillgång och iom
95/47/EG reglerTV-standarder. Direktivet 95/47/EG innehållerom om
villkorad tillgång till digitala TV-tjänster och tillämpligtär oavsett om
televisionssignaler förmedlas ärmarksända,kabel, via satellit elleröver
jfr artikel tillhanda-Direktivet medför de tekniska tjänsterna skallatt
hållas icke-diskrimine-tjänsteleverentörema rättvisa, rimliga och
rande villkor. Direktivet 98/84/EG medlemsstaterna införaålägger att
reglering hindrar försäljning kommersiellttillverkning, isom m.m.
syfte för beredautrustning eller nå-anpassats attav programvara som

tillgång till vissa tjänster leverantörernas godkännande. Dettautangon
direktiv innebär horisontell reglering rikta sig till allaatten genom
former för villkorad tillgång.systemav

Idag finns, generell konkurrensrätt, ingen särskild regleringutöver
inom webbläsare, sök-EG-rätten täcker navigeringssystem såsomsom

och elektroniska programguider.Internetmotorer
På avtal upplåtelse innehåll tillämpas generella konkurrens-om av

regler. finns direktivetTVDet i artikel i ändringsdirektivet till3a utan
gränser 97/36/EG skall säkrasvissa regler allmänhetenäven attom
tillgång till vissa vikt förbedöms särskildprogram som vara av sam-
hället.

Frekvenser

Frekvenstilldelning sker nationell och koordineras interna-på nivå
tionell nivå världsradiokommunika-inom Internationella teleunionens
tionskonferens World Conference,Radiocommunications WRC. EU
har inga befogenheter frekvenser området bedömstilldela eftersomatt
falla under subsidiaritetsprincipens tillämpning. Kommissionen vidtar
emellertid främst på telekommunikationsområdet harmoniseringsåtgär-
der och samarbetar telesammanslutningenmed europeiska ochpost-

och dess kommittéer radiokommunikationskom-CEPT europeiska
mittén Radiocommunications och dessEuropean Committee, ERC

kontor Radiocommunications Oflice, ERO.European Ipermanenta
maj 1998 kommissionen initiativ till frekvensplantog en gemensam

1999.60inom inför syfte skapa debatt hur fre-EU WRC I att en om

°° Communication from the Commission the Parliament and theEuropeanto
Council, frequencyRadio requirements for Community policies ofcontext
the World Radio Conference COM1998 final,1999 WRC -99, 298
13.5.1998.



EG-Rätten 101SOU 1999:55

utfärdatkvenspolitiken skall utformas i har kommissionenEU även en
grönbok frekvenser avsnitt 3.2.7se ovan.om

Prissättning

sekto-frågor prissättning olika inom deGenienskapsrätten reglerar om
telekommunikations-påverkas konvergensen. Priserna inomrer som av

användarprisetsektorn underställda regler det slutligaär genomom
tillhandahållas tillreglerna samhällsomfattande tjänster skalls.k.attom

98/l0/EG.överkomligt enligt italtelefonidirektivetpris artikel 2ett
dem frågor dess finan-Avseende skall tillhandahålla och omvem som

samtrañkdirektivetsiering, tjänstedirektivet 90/388/EEG ochävense
samtrañk97/33/EG. För fast telefoni, förhyrda förbindelser ochTaxor

skall kostnadsorienterade tjänsterna tillhandahålls av en ope-vara om
har inflytande marknaden, jfr artikel ibetydande på 17ratör ettsom

taltelefonidirektivet, 92/44/EEG För-artikel 10 i ONP-direktivet om
förbindelser samtrafikdirektivet de rekom-hyrda och artikel i7 samt

prissättning samtrafikmendationer kommissionen utfärdat om avsom
och kostnadredovisning för samtrafikkostnader.

inomRadio och i allmänhetens tjänst regleras inte EG-rätten,TV
bestämmelser avseende innehåll inationell nivå. Vissa TV-utan

sändningar finns emellertid i direktivet gränser 89/552/EEG,utan
för ochoch enligt Amsterdamfördragets protokoll radioC systemetom

definiera, finansi-i allmänhetens tjänst tillåtes medlemsstaternaTV att
detoch organisera radio och i allmänhetens tjänstTV attutanera en

strida i fördraget.övriga bestämmelsermotanses
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några länderFörhållandena i andra4

Danmarkl

Lagstiftning

inte samlad i lag,danska regleringen telekommunikationerDen är enav
konkurrencefor-uppdelad flera lagar, bl.a. lovpåär separatautan om

telekommuni-lov forhold påhold samtrafik telesektoren,i visseomog
oflentlig mobilkommunikation. Syftet medkationsområdet och lov om

förse konsumentenden danska telekommunikationsregleringen är att
lägsta pris, vilket skallmed de telekommunikationstjänstema tillbästa

telekommu-fri och effektiv konkurrens påuppnås att garanteragenom
definieras allnikationsmarknaden. Telekommunikationstjänster som

skrift, bil-överföring, eller mottagning tecken, signaler,utsändning av
optikoch ljud former meddelande tråd, radio,der eller alla genomav

systemeller elektromagnetiskaandra
fjernsynsvirksom-Radio/TV-verksamhet regleras i lov radio-om og

bl.a. säkra mångfald ihed från år Syftet med lagstiftningen1994. är att
medborgarnas förhållande tillinnehållsutbudet och på så stärkasätt

minderåriga från skadligt innehåll.demokratin och skydda Lovatt om
marknadenradio- fjernsynsvirksomhed reglerar främst tillträde tillog

Radio/TV-tjänster definierasoch innehållet i radio/TV-sändningama.
sändningar avsedda för direktradiokommunikationstjänster ärvarssom

ljudöverfö-allmänheten. tjänster kan innehållamottagning Dessaav
överföring.ring, televisionsöverföring eller typannan av

telekommunikations- respektive radio/TV-Gränsdragningen mellan
Utgångspunktenföremål för diskussion i Danmark.tjänster oklar ochär

emellertid för all-radio/TV-tjänst avsedd mottagningärär att aven
radio/TV-tjänst,mänheten, vilket leder till betraktasNVODatt som en

telekommunikationstjänst.medan betraktasVOD ensom
i den danska grundlagen. Skyd-Danmark skyddas yttrandefrihetenI

för vid särskilt medium.det yttrandefriheten inte bundet Ansvaretär ett
bild-för dvs. periodiska skrifter, ljud- ochyttranden i massmedierna,

Radio, danska m.fl. ochsprids Danmarks TV2 texter,program som av
sprids till offentligheten underbilder och ljudprogram regelbundetsom

och översättningar lagtext, myndighetsbeteckningar iandraDenna m.m.av
inte officiella översättningar.kapitlet förhållandena i några andra länder ärom
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förutsättning de har karaktär nyhetsförmedling, iMedie-reglerasatt av
ansvarsloven, omfattar medier.ävensom nyare

Danmark har antagit för frekvensallokeringregleringen ny som
skall skapa Förutsättningar för dynamisk förutseende frekvens-ochen
administration och säkra de samlade frekvensresurserna, såvittatt
möjligt, hela tiden utnyttjas. Frekvensresurserna Danmark gratisiär
och vid brist till dem kunna tillhandahålla efter-bästges som anses en
frågad tjänst. Vid bedömningen hänsyn till hur användarnas för-tas
väntningar kvalitet, låga priser bäst kan tillvaratas.m.m.

Myndigheter

Forskningsministeriet har huvudansvaret för telekommunikationsregle-
ringen och handhar regleringen infrastruktur for radio/ TV-även av
utsändningar. elestyrelsen hanterar administrativa frågor telekom-T
munikationsområdet såsom tillstånds- och frekvensfrågor, övervakning,
typgodkännade m.m.

Kulturministeriet reglerar frågor tillträde till marknaden ochrörsom
innehåll på radio/TV-området. Kabel- och satellitstyrelsen tilldelar
licenser för utsändning programtjänster via satellit eller kabel. Denav
lokala radio/TV-styrelsen tilldelar licenser for tillhandahållande av
lokala radio/TV-tjänster. Frekvenstilldelning sker i samarbete med Te-
lestyrelsen.

Konvergens

Konvergensfrågoma har i Danmark uppmärksammats bl.a. attgenom
Forskningsministeriet under 1998 inledde arbete medett attsommaren
utvärdera behovet ändringar den gällande lagstiftningen medav av
anledning konvergensutvecklingen. Syftet arbetet utarbetamed är attav

övergripande strategi för framtida reglering kommunikations- ochen av
medieområdet. fråga betydelse förEn konvergensenärsom av som
uppmärksammas särskilt potentiella tekniska flaskhalsarär t.ex. set-
top-boxar och elektroniska programguider. tillsattesUnder hösten 1998

kommission med Digitale Danmark skall vidareut-Detnamneten som
veckla och mål för IT-politisk strategi. kommissio-Isätta upp nya en

uppdrag ingår behandla konvergensfrågor. Uppdragetäven attnens
skall avslutat årsskiftetvid 1999/2000.vara

danskaDen regleringen for infrastruktur redan idag i storanses
utsträckning anpassad till konvergensen eftersom all infrastrukturvara
omfattas telekommunikationsreglering infrastrukturenoavsettav om



SOU l999:55 Förhållandena några andra länder 105i

används för telekommunikations-, medie- eller IT-tjänster. Tele-kom-
munikationsregleringen heller åtskillnad mellaninte någongör t.ex.
fasta respektive mobila tjänster. danska samtrañkreglerna till-De är
lämpliga teleinfrastrukturalla former kabelbaserad och trådlösav
inklusive mobilnät, kabel-TV-nät och infrastruktur for radio/TV-
utsändning.

sitt kommissionens grönbok de danska myndighe-I svar anger
regleringen infrastruktur och marknadstillträde i konver-terna att av en

gerad till karaktär horisontell.miljö bör sin kan skeDettavara genom
telekommunikationssektoms regler tillhandahållande öppnaatt om av

samtrafikoch utökas till gälla allaONP Denät nät.att typer av
danska myndigheterna den gällande danska regleringenattanger nu av
infrastruktur utsträckning redan anpassad tilli konvergensut-ärstor
vecklingen. gäller elektroniskadet programguider ochNär t.ex. set-top-
boxar, finnas sektorspecifikde det kan behov regleringattanser av som

sin utgångspunkt i konkurrensrätten. Viktigt sociala mål,är äventar att
public service och samhällsomfattande tjänster, får fortsattt.ex.som

skydd i konvergerad miljö. danska myndigheterna deDe atten anger
alternativ till framtida reglering kommissionen itre presenterarsom

grönboken inte utesluter varandra, det kommer bli nödvän-utan att att
digt alla alternativen.användaatt

Finland4.2

Lagstiftning

Telekommunikationer regleras i den finska telemarknadslagen från år
Syftet lagen främja effektivitet1997. med telemarknaden såär att att

utbudet telekommunikation med användarnasöverensstämmerav
behov, tekniskt utvecklat, håller god kvalitet, driftsäkert ochär är tryggt

till förmånliga priser. skall delvistillhandahålls uppnåsDettasamt
råder konkurrens telemarknaden. Med teletjänster for-detattgenom

stås i lagen tjänst tillhandahållande helt eller delvis beståren vars av
överföring meddelanden eller sändning i telenät. telenät definie-Ettav

överföringssystem det möjligt överföra medde-görett attras som som
landen mellan bestämda anslutningspunkter via ledning, via radio,

defi-optiskt eller på något elektromagnetiskt samband medIsätt.annat
nitionen kan det telemarknadslagen inte gällervärt att notera attvar

förbl.a. användning radioanläggningar för rundradiosändning ellerav
allmän televerksamhet.änannat

Radio/TV-området regleras i lag televisions- och radi0-verk-om
samhet från syftar till främja televisions-år 1998. Lagen och radio-att
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sänd-ursprungligTelevisionsverksamhet definierasverksamhet. som
televisionsprogramutbudtillhandahållandening eller att tasavsettettav

medellerform, ledningokodadi kodad ellerallmänheten, överemot av
sändningfritt, inklusiveutbreder sig överhjälp radiovågor somav

ellerursprunglig sändningdefinierasRadioverksamhetsatellit. som
ljudradioprogramutbudtillhandahållande emotavsett att tasett avav

med hjälpledning ellerform,eller okodadallmänheten, i kodad över av
satellit.inklusive sändningsig fritt,radiovågor utbreder översom

televisions- ochochtelekommunikationermellanGränsdragningen
radio-televisions- ochiutgångspunktmedradioverksamhet görs att

televisions-tillhandahållandesändning ellerverksamhet ettavavser
allmänheten. Programut-radioprogramutbudeller avsett att tas emot av

televisions- ellerutvald helhetförhandpåbud definieras avsom en
ochtelevisions-i lagendefinierasAllmänhetenradioprogram. om

förhand ochutvald påintepersonkretsradioverksamhet ärsomsom en
förhandantal påbetydandeprogramutbud eller ettetttar emotsom

innebärkommunikation. Dettabestämda att t.ex.emottarpersoner som
televisionsutsändning.inte VODNVOD, är enmen

justitieministerntillsatteyttrandefrihetskyddetFör överatt enavse
överlämnadeKommissionenyttrandefrihetskommission år 1995. ett

förslag tilloch planerarbetänkande år 1997 ytt-ettpresenteraatt en ny
tryckfrihetsla-gällandedenskallrandefrihetslagstiftning, ersättasom

förslagetmedmålsättningarna ärvåren/hösten 1999. Enunder avgen,
kommunikationstekniskatill denlagstiftningen skallatt anpassas

alla formerpåskall kunna tillämpasBestämmelsernautvecklingen. av
distribu-ellerutgivnings-upptagnings-,massmedieverksamhet, oavsett

tionsteknik.
telemarknadslagen.enligtteleområdetFrekvenstilldelning på görs

endastradiofrekvensertillgångknappgrundkoncessionOm av
till de sökandetillståndskalldel sökande,kan beviljas varsgesen

Frekvenservilka angivitssyftenfrämjar lagensverksamhet bäst ovan.
ochtelevisions-eleförvaltningscentralen. Enligt lagentilldelas T omav
förfastställa planstatsrådet regeringenskallradioverksamhet en

ochför televisions-harfrekvenseranvändningen de reserveratssomav
Yleisra-beaktasamband med dettaskall iStatsrådetradioverksamhet.

serviceåtaganden.dio publicOyzs
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Myndigheter

telekommunikationsregleringenforhuvudansvaretTrafikministeriet har
genomför telekommu-eleförvaltningscentralenFinland. finskai Den T

Teleförvaltnings-tillämpning.desskontrollerarnikationsreglering och
administre-telefonnummer,ochbl.a. frekvensercentralen tilldelar även

internationellaioch FV-licenserstandarder, radio- samt agerarrar
sammanhang.

till-ochför regleringhuvudansvarethartrafikmirzisterietfinskaDet
Även teleförvalt-statsrådet,radio/TV-området.delning licenserav

industriministe-handels- ochningscentralen, undervisningsministeriet,
radio- och TV-med frågorarbetar rörjustitieministerietriet samt som

TV-verk-radio- ochtillsynsmyndighet förfinns ingenområdet. Det
samhet i Finland.

Konvergens

de åtgär-resultatetinväntabeslutatmyndigheterna harfinskaDe att av
behovetutredernationell nivåde påvidtas inom innander EU avsom

konvergensutvecklingen.tilllagstiftningenden finskaatt anpassa
deframförkonvergensgrönbokkommissionenssittI omsvar

föranledersådan intekonvergensenfinska myndigheterna att som
välskalllagstiftningeventuelllagstiftning ochytterligare att varany

falli mångakanoch konkurrensrättAllmän affärsrättmotiverad. vara
fåutvecklas förlagstiftningentillräcklig. Generellt bör attsett meren

innehålllagstiftningmellandär åtskillnadhorisontell karaktär görs av
dockföranlederinfrastruktur.respektive Konvergensenoch tjänster

möjlig-Eftersominnehållsområdet.främst pålagstiftningbehov av ny
tack konver-innehåll ökartilloch tillgångtill spridningheterna vare

olagligttilltillgångenspridningsmöjlighetemaökar samtävengensen,
föreslårmyndigheternafinskainnehåll.och skadligt De att ett gemen-

ochdatateknik-telekommunikations-,sammansattsamt avorgan,
elektro-förmarknadenoch aktörer påaudiovisuella företag, operatörer

regle-utvecklingenför hanteramasskommunikation, tillsättsnisk att av
de finskaSlutligenanledning konvergens.ringen med myn-anserav

utvecklingtillalternativkommissionensdet förstadigheterna att avav
delagstiftningen tilldet bästalagstiftningen sättetär att nyaanpassa

aktuellt.kan blialternativförutsättningarna, även treattmen
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4.3 Norge

Lagstiftning

Telekommunikation regleras i telekommunikasjon frånNorge iLov om
år 1995. norska teleregleringen syftar tillgodoseDen bl.a. till detatt
nationella behovet telekommunikationer effektivoch främjaav
användning effektiv konkurrens och undanröjaattav resurserna genom
begränsningar i marknadstillträde det råder frekvensbrist.änannat om
Telekommunikation definieras överföring ljud, bilder ellertext,som av

data med hjälp ljus, radiosignaler eller andra elektromagne-annan av
tiska signaler i kommunikationssystem överföringför signaler.ett av
Telekommunikationsregleringen omfattar överföring radio/TV-även av
utsändningssignaler.

Radio/TV-sektom regleras i kringkasting frånLov år 1992.om
Radio/TV-regleringen innehåller bl.a. reglering marknadstillträde,om
innehåll och vidaresändning. Radio/TV-utsändning definieras som
utsändning tal, musik, bilder och liknande med radiovågor eller överav
tråd, avsedd direkt allmänheten. Tele- och datatjänsteratt tas emot av
omfattas inte bestämmelserna i lov kringkasting.av om

Gränsdragningen mellan telekommunikation radio/TV-utsänd-och
ning oklar och den norska konvergensutredningen nedan stude-seär

hur ändamålsenlig gränsdragning kan Utgångspunkten förgöras.rar en
definitionen radio/TV-utsändning sändningen skallär attav vara
avsedd allmänheten. eleloven och kringkastingslovenTatt tas emot av

ömsesidiga undantag från varandras tillämpningsområden.gör
Yttrandefriheten i Norge i huvudsak grundlagsskyddad vad gällerär

tryckt skrift. finns emellertid förDet skydd s.k. uppriktigaäven ett ytt-
randen. skydd omfattarDetta alla former yttranden, dvs. i radioävenav
och ellerTV i elektroniska medier. politidepartementetJustis- till-og

år yttrandefrihetskommission1996 med uppdragsatte överatten se
skyddet för yttrandefriheten i Norge och utvidgningövervägaatt aven
grundlagsskyddet för yttrandefrihet till tryckt skrift.andra medier än
Kommissionen skall sin under år 1999.rapportavge

Post- och teletilsynet fastställer frekvensplan för televerksamheten
och tilldelar frekvenser inom för faktisk och planlagd använd-ramen
ning frekvenser. radio-På och TV-området krävs koncession frånav en
Kulturdepartementet för få tillgång till frekvenser för sändaatt att
radio- och TV.
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Myndigheter

tele-regleringenSamferdseldepartementet har huvudansvaret för
och eletilsynet administre-kommunikationsområdet. norskaDet Post T

telekommunikationsregleringen.rar
radio/för regleringenKulturdepartementet har huvudansvaret

medie-beviljande sändningstillstånd.TV-området Statenssamt av
kringkastingsloven.förvaltning tillämpningsorgan det gällerär när

Konvergens

kon-tillsatte i februari utredningnorska regeringen 1998Den omen
utveck-uppgift vilka kravUtredningen har i studeraattvergens. som

gällandeinfrastruktur ställerlingen konvergens teknik ochav av
elektroniskatele- och radio/TV-lagstiftning. Vidare skall den utreda de

oförändrad lag-informationstjänstemas utveckling och i vilken mån en
utveckling.stiftning radio/TV-området påverkar dennatele- och
behovetdetta utgångspunkt skall utredningen analyseraMed avsom
förslag tillregleringen berörda områden ochändringar på presenteraav

konsek-ändringar lagstiftningen bedöma förutsättningarna ochsamtav
föreslagna ändringar i juni 1999.senastvenserna av

för EFTA-samarbetetnorska myndigheterna har inomDe ramen
kommissionens grönbok konvergens.kommentar tillpresenterat omen

framförs det detta stadium, konver-denna kommentar påI näratt
gensutvecklingen fortfarande osäker, viktigt studera konver-ärär att

kulturella ekonomiskapotentiella inverkan samhällets ochgensens
regle-fokuseras tänkbara alternativ förmål. Debatten måste påäven

lag-ringsutvecklingen. Angående de alternativ för utvecklingtre av
stiftningen, kommissionen i grönboken, EFTA-presenterar angersom

dediskussionsunderlag,modellerna kan bra attstaterna att ettvara men
inte skall tänkbara möjligheter.utesluta andra

Frankrike4.4

Lagstiftning

tele-kommunika-Telekommunikationer regleras i lagen ochpost-om
från Regle-tioner Code des élécommunications år 1990.Postes Tet

avreglera denringen telekommunikationsområdet syftar tillpå att
Telekommunikationerfranska telemarknaden i enlighet med EG-rätten.

överföring mottagande symboler, signaler,definieras eller text,som av
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bilder, ljud eller infomiation, via tråd, optisk fiber, radio ellerannan
andra elektromagnetiska sätt.

Publik kommunikation regleras i lagen pressfrihet du 29Loiom
juillet 1881 la liberté de presse och lagen kommunikationsfri-sur om
het du deLoi 30 septembre la liberté1986 Publikcommunication.sur
kommunikation definieras i den lagen all överföring tillsenare som
allmänheten eller vissa delar allmänheten, telekommunika-överav
tionsnät, tecken, alla slags signaler, bilder, ljud eller meddelan-text,av
den inte privat korrespondens. Privat korrespondens harutgörsom av
premiärministern definierats meddelanden uttryckligen ärsom som
avsedda för mottagande eller flera bestämda och identifierbaraav en
antingen fysiska eller juridiska personer.

Definitionen publik korrespondens extensiv, vilket innebärär attav
inte endast radio och tjänsterTV, tillgängligaäven ärutan t.ex.som
Minitel eller omfattasInternet definitionen. Definitionema publikav av
och privat korrespondens sin utgångspunkt i aktivitetens karaktär.tar
Definitionerna har tillämpats under lång tid Miniteltjänster, där viss
interaktivitet förekommer och förväntas således inte spel påsättas ur
grund konvergensen.av

Yttrandefriheten i audiovisuella medier regleras i lagen kommu-om
nikationsfrihet. Konvergensen förväntas inte förorsaka problem i sam-
band med dess tillämpning eftersom definitionerna kommer kunnaatt
tillämpas ändamålsenligt framgent.även

Frekvenser för telekommunikationstjänster tilldelas tillsynsmyn-av
digheten för telekommunikationer L’Autorite de Régulisation des
Télécommunications, ART. har bl.a. till uppgiftART tillatt attse
radiospektrumet hanteras framsyntpå och effektivt ochsättett att
främja bättre användning frekvenser. Frekvenser för marksänd TVav
tilldelas rådet för audiovisuella frågor Le Conseil Supérieur deav
l ’Audiovisuel, CSA på grundval det innehåll kandidaterna före-av som
slår.

Myndigheter

Ministeriet för ekonomi, finans och industri deLe Ministêre
l ’Economie, des de ’IndustrieFinances l har huvudansvaret föret reg-
leringen telekommunikation i Frankrike. administrerarART ochav
genomför telelagstiftningen, handlägger tillståndsförfarandet, tilldelar
frekvenser, löser samtrafiktvister etc.

Premiärministern och CSA har huvudansvaret för regleringen av
radio- och TV-sektom. CSA övervakar bl.a. kanalerna följer sinaatt
skyldigheter i samband med utsändning, investeringar och moral, utser
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frekvenser ochdirektörema för de TV-kanalerna, tilldelarallmänna
hand-nivå finns myndighetermångfalden. På regionalvärnar somom

lägger frågor tillståndsgivning för audiovisuella nät.om

Konvergens

sambandkring konvergensfenomenet väcktes i Frankrike iDebatten
konvergens. Detmed kommissionen publicerade sin grönbokatt om

det finnspågår arbete relaterat till konvergensen,är t.ex.mensom
ingen särskild konvergensutredning.

Regeringen föreslagit ändringar i lagen kom-har under år 1998 om
Ändringama delinnebär regleringen till vissmunikationsfrihet. att

till-reglertill konvergensen. Bl.a. harrnoniseras de äranpassas som
tillämpligalämpliga telenät respektive kabelnät och reglerna ärsom

kanaler utsända via satellit respektive kabel.
förRegeringen har publicerat handlingsplanunder år 1998 en

Frankrikes deltagande informationssamhället. dokumenteti I attanges
nödvändiga,inga omfattande förändringar det franska regelverket ärav

ijusteringar bli aktuella. Regeringen har givitvissa kanatt upp-men
drag åt Conseil d Etat kommitté med uppgift råd tillLe att rege-ge
ringen och regeringsrätten utforma förslag till regleringatt person-av

innehålloch skadligtuppgifter, elektroniska transaktioner, upphovsrätt
förslag lagstiftningen till konvergensen. Letill anpassningsamt av

Conseil d anpassning lagstiftningen till kon-Etat påpekar avseende av
och gränsdrag-konvergensen inte påverkar definitionernaattvergens

Regleringen bör emel-ningen mellan publik och privat korrespondens.
tjäns-lertid till den tekniska konvergensen, bör liknandet.ex.anpassas

falla utvecklas börunder regelverk. de tjänsterFörter nya somsamma
bör lntemettelefoni reglerastillämpligt regelverk fastställas,ett t.ex.

enligt telekommunikationslagen den håller kvalitetnär tra-somsamma
ditionell telefoni.

myndighet för tele-Frankrike planerar inte inrättaatt gemensamen
kommunikations- skerrespektive radio/TV-sektom. Däremot spe-en

förinfrastrukturrelateradecialisering inom befintliga myndigheternade
anpassningrespektive innehållsrelaterade frågor, vilket innebär vissen

till konvergensen.
lagstif-sitt grönboken de franska myndigheternaI på attsvar anger

bör det gällande regelverket successivt för skapataren att enanpassa nu
framgentåtskillnad mellan infrastruktur och innehåll. Infrastruktur kan

komma regleras enligt kommissionens alternativ dvs.att samma
för alla former Innehåll emellertid interegler infrastruktur. kan reg-av

varierar.leras lika inom alla sektorer eftersom meddelandets karaktär I
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stället skall det ställas minimum krav på all publik kommunika-ett av
tion, minimum krav privat telekommunikation, och det skallett av
finnas specifika regler for olika verksamheter.

4.5 Italien

Lagstiftning

Den övergripande italienska regleringen telekommunikations- och
radio/TV-området återfinns i frånlag 294/97 juli 1997. dennaInr
lagen, behandlas under rubriken konvergens nedan,närmare görssom
inte åtskillnad mellan telekommunikationer och radio/TV iställetutan
mellan infrastruktur och respektive tjänster och produkter. Utövernät
denna lag finns kompletterande lagstiftning föreskrifter bl.a.och som
genomför EG-direktiven telekommunikations- radio/TV-områ-och
det. Myndigheter

Det övergripande för reglering telekommunikations-ansvaret
respektive radio/TV-området har det italienska kommunikationsminis-
teriet Ministero delle Comunicazioni. administrationen tele-För av
kommunikations- regleringenradio/TV- kommunika-samt svarar
tionsmyndigheten nelleAutoritá comunicazionigaranzie somper
inrättades lag 249/97 nedan.segenom nr.

Konvergens

Konvergensfrågorna har i Italien uppmärksammats i samband med
utarbetande och antagande från juliden lagen 249/97 1997.av nya nr
Lagen reglerar hela kommunikationssektorn, dvs. såväl telekommuni-
kationer, radio/TV-utsändningar multimedietjänster. möj-För attsom
liggöra flexibilitet vid teknisk utveckling och konvergensutveckling är
lagen övergripande till sin karaktär och fastställer endast principerna
för regelsystemet. lagen inrättar förDen myndighetnya en gemensam
telekommunikations- radio/TV-sektorerna. innehållerövrigtIsamt
lagen bl.a. regler genomförande telekom-avregleringenom av av
munikationsmarknaden i enlighet med regler området, reglerEG:s

möjliggör för företag verksamma inom alla sektorer, reglerattsom vara
för underlätta marknadstillträde inom telekommunikationssektom,att
regler public service, regler mediekoncentration, reglerom om om
innehåll i utsändningar m.m.

instiftarLagen den kommunikationsmyndig-nämntssom ovan, nya
heten Autoritå nellegaranzie comunicazioni, ärper som gemensam
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Myndighetenradio/TV-sektorema.för telekommunikations- samt
för infrastruktur ochkommissionerordförande, två en nätbestår av en

kom-råd. Varjeprodukter ochoch for tjänster och ett gemensamten
ordförandekommissionärer ochmission består fyra ärsomenav

Överordnat kommissio-de tvåkommissionerna.för bådagemensam
kommis-ordföranden ochråd bestårfinns ett gemensamt som avnerna

sionärema.
bl.a. i uppgiftinfrastruktur och harförKommissionen nät att upp-
åtgärder föroch vidtafrekvensallokeringförslag tillrätta attatt garan-

fastställaskallfrekvenser.säker användning Den även stan-tera aven
sam-trafikBeträffandeenlighet med EG-rätten.darder för avkodare i

tvisterbl.a. lösakommissionen befogenhetertillgång till haroch attnät
omfattningenuppgift bestämmaVidare har den imellan operatörer. att

tjänster.samhällsomfattandeav
skall till detjänster och produkterKommissionen för operatö-attse

med gällande bestäm-det i enlighettillhandahåller tjänster görrer som
tjänstemas kvalitet. Närdirektiv med kravmelser. skall utfärdaDen

avseendeutfärda regleringkommissionengäller innehåll skalldet
syfteregleringen medoch tillreklam teleförsäljningoch attattse

ochmarknadsföringpropaganda,skydda minderåriga och reglerna om
för kon-föreslå formerskallpolitisk information efterlevs. Den även

efterföljs.övervaka deTV-tjänster ochcessioner för radio- och att
åtgärdervilkatill regeringenuppgift rådRådet har bl.a. i att omge

forsk-främjateknikutveckling ochdet gällerlämpligaär när attsom
ochutveckling, kommunikationför tekniskning och studier på området

kommunika-tillgång tillskall vidaremultimedietjänster. Det garantera
reglering påutfärda särskildinfrastruktur, bl.a.tion och attgenom

forförslag på regleringdessutom läggaområden. Rådet skalldessa
och TV-tjänster.koncessioner för radio-

förbudbestämmelser reglerarmateriellalagen finnsI motäven som
TV-utsändning,ellermarknaden för radio-dominerade ställning på

tillträdes-samtrafik,och teletjänstertelevisionsutsändningar, nät samt
samhällsomfattande tjänster.frågor och

sittfortsättakommerkommunikationsministerietitalienskaDet att
utredaregelverket till konvergensmedarbete anpassning attgenomav

konvergensutvecklingen.med Dettaproblem uppstår i sambandde som
föreffekterbehandla konvergensensarbete kommer i första hand att

innehållsindustrin och för konsumen-föroch medelstora företag,små
tema.
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Nederländerna4.6

Lagstiftning

Telekommunikationer regleras i telekommunikationslagen Tele-
från år kompletterar avregleringencommunicatiewet 1998. Lagen av

den nederländska telemarknaden i enlighet med den EG-rättsliga
regleringen området och syftar till skapa regler föratt att garantera

sammanhängande infrastruktur och främja riktig konkurrens. Tele-en
kommunikationslagen förreglerar nätverk utsändning radioäven av
och definieras Överföring,Telekommunikationer i lagenTV. som
utsändning och mottagning signaler i alla former, via kabel, radio-av
vågor, optiskt eller andra elektromagnetiska sätt.

Radio/TV regleras i medielagen Mediawet från sambandår 1987. I
med avreglerades den nederländskalagen ändrades år 1997, medie-att
sektorn. telekommunikationslagen infördesGenom den vissaävennya
ändringar Radio/TV-utsändning definieras förslageti medielagen. i till
telelag medietjänst tillhandahållandeelektronisk ochsom en som avser

respektive radioprogram.utsändning televisions- Med programav
består bilderelektronisk produkt och ljud äravses en som av som

avsedd för mottagning allmänheten ellerutsändning och delarav av
den med undantag för datatjänster, tjänster endast tillgängligaärsom
efter interaktivaindividuell begäran och andra tjänster. Medielagen
kompletteras från Mediabesluit.mediebeslut år 1987ettav

gränsdragningen mellan telekommunikationerUtgångspunkten för
och radio- och TV-utsändning tjänst för betraktasär att atten som en
radio- och TV-utsändning skall avsedd for mottagning allmän-vara av
heten. TV-utsändning undantasFrån radio- och uttryckligent.ex.
tjänster individuelltillhandahålls begäran och tjänster ärsom som
interaktiva.

Den nederländska grundlagen ändras påkan komma behövaatt
grund konvergensutvecklingen eftersom dess bestämmelser inte ärav
teknikneutrala. Artikel i13 den nederländska grundlagen t.ex. attanger

brev konfidentiellt fall i lag elleri de där undantagärett utom anges
praxis. gäller för telefoni och telegrafi.Detsamma 1998I mars presen-
terades förslag till ändring grundlagen artikelinnebär 13ett attav som

Ävenskall gälla för kommunikationsformer. artikel i den10även nya
nederländska grundlagen, reglerar skydd för personliga integ-densom
riteten, kan komma innebära problem i samband med den tekniskaatt
utvecklingen. närvarande studeras frågan professor vid uni-För av en
versitetet i Amsterdam i forskningsprojekt förväntas pågå tillett som
september 1999.
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Ministeriet för offentligt arbete och Vattenförsörjningtransport,
VerkeerMinesterie Waterstaat har i uppgift fastställaattvan en en

frekvensplan och tilldela frekvenser. På radio/TV-området finns sär-
skilda bestämmelser för frekvenstilldelning, måste det finnas till-t.ex.
stånd för rikstäckande sändning. ingaOm särskilda bestämmelser gäl-
ler, tilldelas tillstånd enligt principen first firs served, med kon-come,
kurrerande bud eller auktionering. Vilken procedur skallgenom som
användas bestäms ministeriet för offentligt ocharbetetransport,av
Vattenförsörjning föroch ministeriet utbildning, kultur och vetenskap
Ministerie Underwijs, Cultuur Wetenschappen.van en

Myndigheter

Ministeriet för offentligt arbete och Vattenförsörjningtransport, antar
och genomför teleregleringen. Genom den telekommunikationsla-nya

inrättas tillsynsmyndighet för telekommunikationssektomgen en
Onafhankelijke elecommunicatiePost T Autoriteit skall utövaen som
tillsyn lagens efterlevnad, lösa samtrafiktvisteröver m.m.

Ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap för regle-ansvarar
Årringen allmän och privat radio/TV-utsändning. instiftades1997av

den nederländska kommittén för medier Commissariaat de Me-voor
dia. Kommittén har för medielagen genomförs och efter-ansvaret att
följs. Tillsynen koncentrerad till frågor utsändningstillstånd ochär om
innehâllsrelaterade frågor såsom reklam, programutbud m.m.

Konvergens

nederländskaDen regeringen meddelade i september 1998 den skallatt
utreda konvergensens konsekvenser för lagstiftningen, ochsamhället
kulturen. de frågor skallEn utredas i vilken nuvarandemånärav som
lagar och regler måste till informationstjänster såsomanpassas nya
multimedia och UtredningenInternet. i samarbete mellangörs ett
ministeriet för ekonomiska frågor EconomischeMineszerie van
Zaken, ministeriet för utbildning, kultur och vetenskapgjustitieministe-
riet Ministerie ministerietJustitie, för inrikesfrågor Ministerievan

Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties och ministeriet förvan en
offentligt arbete och vattenförsörjning.transport,

nederländska regeringen harDen genomfört studie lagstift-en om
förning de elektroniska motorvägama. Studien innehåller analysen

problemen med regleringen de berörda områdena och den neder-av av
ländska regeringens målsättning för reglering avseende informations-
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slutsatsendras bl.a.studienkommunikationsmarknaderna. loch att
elektroniskadeprincip tillämplig motorvä-igällande reglering är

garna.
denskriverkonvergensgrönbokkommissionenssittI omsvar

första alterna-kommissionensföredrarregeringen dennederländska att
falli vissadockkanlagstiftningen. Detutveckling äventiv till varaav

nederländskaavseende denalternativ två t.ex.tillämpaaktuellt att
tredje alternati-detinte hellerutesluterRegeringenkonstitutionen. att

mellanindelningfram dvs.aktuellt längre görsblikan attvet en
anmärkerRegeringeninnehåll.data ochförmedlinginfrastruktur, attav

skydd förmedkonstitutionennederländskatill denhänsyn måste tas
kommunika-konfidentiellintegritet ochrespekt förochyttrandefrihet

nederländska regle-denframför dention. Regeringen även attatt anser
och dentelekommunikationslagennyligendenringen antagnagenom

anpassad till konvergensut-till viss delmedielagennyligen ändrade är
vecklingen.

Storbritannien4.7

Lagstiftning

telekommunikationslagenden brittiskaregleras iTelekommunikationer
forinnehållerfrån år 1984. LagenTelecommunications Act ett system

tele-tillhandahållandeförauktorisationersärskildaallmänna och av
definierastelekommunikationstjänstkommunikationstjänster. En som:

telekommunikationssystemöverföring viabestår itjänst av0 en som
överföringsignaler förbilder;ljud; visuellaoch andratal, musik

ocheller mellanthingsmellan sakermellan personerpersoner,
ellervisuella bilder;ljud elleri formi alla former,saker änannat av
ellermaskinereller kontrolligångsättandetilltjänarsignaler avsom

apparatur
nummerupplysningstjänsten

reparation,inställning,underhåll,installation,ibestårtjänsten som
ersättningavlägsnande eller ärflyttning,ändring, apparatur somav

telekommunikationssystem.tillskall anslutaselleransluten ett

Broadcastingoch TV-lagarnai radio-Radio/TV-verksamhet regleras
inte idefinierasRadio/TV-utsändningoch år 1996.från år 1990Acts
tjänstdefinierastelevisionsprogramtjänstlagstiftningen, som enmen

mottagning iallmänförtelevisionsprogramutsändningibestår avsom
satellittjänster.inrikesStorbritannien inklusiveialla områdeneller i
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Gränsdragningen mellan telekommunikationer och radio/TV-
utsändning inte helt klar bl.a. eftersom det inte finns definitionär aven
begreppet radio/TV-utsändning. Med televisionsprogramtjänsten avses

televisionsprogram sänds för allmän mottagning. Enett gräns-utsom
dragning för vad med allmän mottagning i dettasom avses samman-
hang mellan tjänster sänds i marknätet eller ochvia satellitgörs som
tjänster sänds via kabel. Exempelvis satellitVOD sänds viasom som
regleras Independent Television frånCommission IT C till skillnadav
VOD sänds via kabel. Kommunikation sker från punkt tillutsom som
punkt och har övervägande inslag privat korrespondens,ett t.ex.av
videokonferenser, betraktas inte heller televisonsprogramtjänst,som en

telekommunikation. beståText-TV inte rörliga bilderutan som anses av
och betraktas därför inte televisionsprogramtjänst. Gräns-som en
dragningsproblemen har aktualiserats i samband med företaget Bri-att
tish Interactive Broadcasting skall lansera sina tjänster tradi-BIB där
tionell radio/TV-utsändning blandas med interaktiva privattjänster och
korrespondens. Eftersom tillhandahålla satellitBIB tjänster viaattavser
har beviljatITC licens och följaktligen reglerat dessa tjänster.även

Yttrandefriheten inte skyddad i grundlag i Storbritannien. Iställetär
det föreligga presumtion för yttrandefriheten skyddasattanses en om

den inte begränsad i lag. torde inteDet uppstå några särskildaär
tillämpningsproblem grund konvergensutvecklingen.av

Planering och administration frekvensspektrumet sköts Radi-av av
i enlighet medAgency Wireless elegraphy frånocommunications T Act

år 1949 och år 1998. Sedan tillåtsår 1998 prissättning spektrum iav
form administrativa avgifter eller auktionering för ekonomiskaattav ge
incitament utnyttja frekvenserna effektivt. Frekvenstilldel-att mer
ningen skall balansera behovet kommersiell och icke-kommersiellav
användning och tillgång till frekvenser för försvar, nationellgarantera
säkerhet och räddningstjänster klara de förutsättningarsamt nya som
teknisk utveckling och förändringar på marknaden medför.

På radio- och TV-området allokeras frekvenserna licensie-genom
ring. licensierandeDe myndigheterna skall utbudbrettgarantera att ett

tjänster tillgängligt, det råder konkurrens avseende tillhanda-är attav
hållande tjänster tjänster håller hög kvalitet och erbjudersamt att ettav
utbud tillgodoser olika intressen.som
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Myndigheter

and Industryof Tradeindustriminsteriet DepartmentHandels- och
telekommunikationsmarknaden.regleringenförhar huvudansvaret av

of Telecommu-teleområdet OfficetillsynsmyndighetenbrittiskaDen
telekom-och tillsynadministrationmedarbetarOF TELnications av

munikationsregleringen.
of Culture,medier och Departmentfor kultur,Ministeriet sport

radio/TV-regleringen. ITCforhar huvudansvaretMedia and Sports
licensierings-främsttelevisionstjänsterkommersiellareglerar genom

tek-ochprograminnehåll, reklamvillkor regleroch samtsponsorerom
formyndighetsärskildreglerasutforande. Radiotjänsterniskt enav

befogenheterhar vissaAuthority. OFTEL ävenRadioradioverksamhet
for utsänd-licenserden beviljareftersomTV-sektorninom radio- och

ningssystem.

Konvergens

konvergensan-till viss delinfördes redan år 1991StorbritannienI en
telekommunikations-brittiskadenändringregleringpassad avgenom

telekommunika-tillhandahållakabel-TV-bolaglagen for tillåta attatt
ytterligareändringarnaSyftet medsinationstjänster attnät.över var

i synnerhettelekommunikationsmarknaden,påöka konkurrensen
emellertidförbjudsBritish Telecominfrastruktur.formarknaden att

radio/TV-tjänster.tillhandahålla
1995konvergensfenomenet åruppmärksammade attOFTEL genom

the Televi-the Telephone,"Beyondkonsultationsdokumentutfärda ett
reglerings-olikadiskussiontillPC". Dokumentetand thesion tog upp

utvecklingensamband medförväntades uppstå ifrågor nyaavsom
lagstiftningsåtgärder.särskildai någraresulterade intetjänster, men

forkommittétillsatte år 1997of CommonsUnderhuset House en
radio/regleringenochkommunikationaudiovisuellundersökaatt av

och rekommen-i maj 1998sinpresenteradeKommitténTV. rapport
kommunikationsministerium,inrättandetderar gemensamtett enav

radio-,regelverk för TV-,myndighet ett gemensamtsamtgemensam
kommitténshar,infrastruktur. OFTELteleverksamhet och som svar

"Beyond themedtvå dokumentutfärdat ytterligarearbete, temat
andra dokumentetPC detand the ITelephone, the Television anges

finnstredje dokumentetlagstiftningen. detmed Ivissa mål mer
lagstiftningen.utveckling forförslag tillkonkreta

imedier ochför kultur,ministerietpubliceradejuli 1998I sport
grönbok konver-industriministeriethandels- ochmedsamarbete omen
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"Regulating Communications: Approaching Convergence thegens in
Information Age. I grönboken analyseras den inverkan den digitala
konvergensen kan få för regelverkenväntas för radio/TV och telekom-
munikationer. Grönboken föremål för allmän konsultationspro-var en

under hösten 1998 och kommer resultera i eventuella förslag tillcess att
eller ändrad lagstiftning under år 1999. I grönboken avråder mi-ny

nisteriema från tidigt stadium radikalt ändraatt regleringen ellerett
instifta myndighet för de konvergerande områdena efter-en gemensam

det svårt förutseär konvergensutvecklingen. Ministeriernaattsom
istället det viktigt klaraär riktlinjeratt för gradvisanser att ge en

anpassning lagstiftningen. Konvergensen medför myndig-ävenav att
heterna kommer samarbeta i alltatt tvungna utsträckning.att störrevara
En innehåller sammanställningrapport remissvarensom samten av en
diskussion kring övergången från analoga till digitala sändningar och

tillståndsgivningöversyn över på telekommunikationsområdet pub-en
liceras i slutet april 1999.av

Två konkreta åtgärder har vidtagits i Storbritannien områdenmer
står i samband med konvergens.nära Regleringen villkoradsom av

tillgång omfattar alla digitala tjänster, dvs. intetyper endast digital-av
TV digital radio,även digitalutan datautsändning, icke utsända infor-
mationstjänster och icke utsända interaktiva tjänster. Vidare har ITC
utfärdat uppförandekod för elektroniska programguider i vilken denen
uttalar hur den kan förväntas tillämpa konkurrensreglema på elektro-
niska programguider. För hindra dominerande aktörer påatt marknaden

missbruka sin ställning,att bl.a.ITC aktörerna skall till-attanger ge
träde till sin elektroniska programguide på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor.

sittl på kommissionens grönbok de brittiska myndighe-svar anger
angående alternativen tillterna fortsatt utveckling lagstiftningen attav

det måste till de enskilda medlemsstaterna välja inriktningvara upp att
för lagstiftningens utveckling eftersom de åtgärder behövs högisom
grad beroendeär regleringen och situationen på marknaden i detav
enskilda landet. En successiv utvecklingen lagstiftningen föresprå-av
kas i stället för omvälvande förändringar. Följaktligen bör det existe-
rande regelverket för kunna hantera förändrade förutsätt-attanpassas
ningar och tjänster.nya
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Tyskland4.8

Lagstiftning

telekommuni-tyskai denfederal nivåpåreglerasTelekommunikation
Telekommu-Telekommunikations-Gesetz.från år 1996kationslagen

tele-tillhandahållandekommersielltdefinierasnikationstjänster avsom
till tredjeerbjudnaöverföringstrådarinklusivekommunikationer man.

allmänheten.tillerbjudasintemåsteTjänsterna
förbundsstatsnivå. För-reglerasradio/TVUtsändning av

radioöverenskommelseövergripandeträffatharbundsländerna omen
definie-överenskommelsenRundfunkstaatsvertrag. lår 1991och TV

allmänhetentillutsändningochtillhandahållanderadio/TV avsomras
elektroniskabildljud ochtal,allapresentationer typer genomavav
hjälpmedellerlängstråd ellerförbindandesvängningar av enutan

ochkodadeinbegriperDefinitionenledare. även somprogramprogram
Överenskommelsen kompletteras ytter-betalning.tillhandahålls avmot

frågorförbundsländerna. Deenskildai demedieregleringligare som
till-federal kompetens,underligger t.ex.utsändningensjälvarör

Även fede-tilldelasfrekvenstillståndinfrastruktur.förståndsgivning av
frekvensemaanvändningenfrågormyndigheter.rala De rör avsom

deinommedieregleringenochöverenskommelseniemellertidregleras
förbundsländerna.olika

kommunikationstjänsterochinformations-Nya typer av
telekommunikations-traditionellafrån denåtskiltreglerasteletjänster

kommuni-ochinformations-federalai denradio/TV-regleringensamt
und Kommu-Inf0rmati0ns-teletjänstlagen1997från årkationslagen

elektromagnetiskaförståsMed teletjänsternikationsdienste-Gesetz.
indi-förtillhandahållskommunikationstjänsterochinformations- som
indi-telebank,telemedicintjänster,inklusivetelenät,brukviduellt över

ochtelespelför Internet,sökmotorerinformationserbjudanden,viduella
nedanvidaretelehandel. Seinteraktiv

sig tillriktarlnternetområdettjänster pådvs.Medietjänster, somnya
ejradio/TV-utsändninghuvudsakligt inslagoch harallmänheten ett av

ochteleshoppingonline,nyheterexempelvis NVOD,interaktiva,
förbundslän-mellanÖverenskommelseiregleraselektronisk enpress

nedan.vidareSeMediendienste-Staatsvertrag.derna
radio/TV-ochtelekommunikationstjänstermellanGränsdragningen

betraktasallmänhetentillsigriktartjänstertjänster görs att somgenom
medie-ochteletjänstermellanGränsdragningenradio/TV-tjänster.som

traditionella tele-kriteriumfrånhuvudsakutgår itjänster somsamma
sigriktarmedietjänstdvs.medietjänster,ochkommunikations- att en

till allmänheten.
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Den generella till yttrandefriheträtten regleras i artikel i den tyska5
grundlagen enligt vilken och har fritt uttryckarätt och spridaattvar en
sin uppfattning tal, skrift och bilder fritt informera siggenom samt att

allmänt tillgängliga källor. Vidare pressfriheten och frihetenärgenom
radio eller rörligaatt bilderrapportera garanterad ochgenom censur

inte tillåten. Bestämmelsen omfattar medier,även det finnsnya men
inget särskilt skydd for yttrandefrihet i medier. Konvergensen för-nya

inte medföraväntas behov ändra grundlagen.ett att
Telekommunikationslagen från år 1996 reglerar frekvensemas

användning på telekommunikationsområdet. Den nationella till-
synsmyndigheten kan plan för användningupprätta frekvenser.en av
Frekvenser tilldelas administrativ avgift tillräckliga frekven-mot en om

tillgängligaär enligt frekvenstabellen. Om det däremot brist påser är
frekvenser, tilldelas frekvensema efter allmänt anbudsförfarande därett
aspekter effektivt utnyttjande frekvensema och konkurrens-som av
neutralitet beaktas.

Avseende televisionsutsändningar föreskriver överenskommelsen att
Förbundsländema ansvariga för tilldelningär televisionstjänstli-av

för tillgängliga frekvenser. Tillsynsmyndigheten föransvarigcenser är
Överenskommelsenfrekvenstilldelning. och medielagarna för-i

bundsländema föreskriver vad frekvensema skall användas till.

Myndigheter

l Tyskland gränsdragningenär mellan telekommunikations- respektive
radio/TV-tjänster betydelse inte enbart för tjänsternastor reglerasav att

olika regelverk, eftersom telekommunikations-ävenutan och tele-av
tjänster faller under federala myndigheters kompetens, medan
radio/TV- medietjänster faller under förbundsländernassamt kompe-
tens.

Reglerande myndighet för telekommunikationer det federalaär
departementet för och telekommunikation Bundesministeriumpost für
Bildung, W issenschaft, orschungF und echnologie.T Vissa de regle-av
rande uppgifterna har överlåtits till tillsynsmyndigheten for telekom-
munikationer Regulierungsbehördefür Telekommunikation und Post.
Tekniska frågor hanteras verket för och telekommunikationer.postav

Förbundsländema har befogenhet reglera radio/TV-sektom föratt
frågor organisation och finansiering allmän radio/TV, licensie-om av
ring privata TV-utsändare och reglering programinnehåll.av Denav
federala lagstiftaren har däremot för tilldelning och övervakningansvar

frekvenser för radio/TV-utsändningar. Frågor rörande användningav
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förbundslän-angivitsemellertid,frekvenser regleras ovan, avsomav
derna.

Konvergens

medietjänsterochteletjänsterformerreglerasSom nämnts nya avovan,
iradio/TV-tjänsterochtelekommunikations-traditionellafrånseparat
iBåda lagarnamedietjänstlagen.respektiveteletjänstlagen antogs

redo-följandedetlikartat Iutformadeaugusti och sätt.1997 är ett
innehåll.översiktligt för lagarnasgörs

registreringellerlicensieringdessa lagaringet krav ifinnsDet
Avseende tjänstemasmedietjänster.ellertillhandahållande tele-för av

förbestämmelsernastraffrättsligadeteletjänstlagen attinnehåll, ändrar
innehåll i deOtillåtetmedier.skall kunna tillämpasde även nyanya

folkmord, förskönartill krig ellermaterialmedierna är uppmanarsom
Internettjänstetill-minderåriga.påverkarellervåld, pornografiskt,är

produceratde harinformationföransvarigaendasthandahållare är som
illegaltbortskyldigaTjänstetillhandahållare kansjälva. att taäven vara

teknisktdetfinns ochdet ärde medvetnamaterial är att omomom
tillhanda-deminderåriga, måsteskydd förmöjligt. Beträffande som

blockera inne-möjligtdettillbeställning,håller tjänster är attattse
reglerfinnsminderåriga.för Detskadligt ävenhåll kan omvarasom

vissatillämpasmedietjänsterintegritetsskydd. ävenoch Fördataskydd
presslagar.generella

medietjänsteröverenskommelsen överTeletjänstlagen och sesom
mellangränsdragningenhurbl.a. frågankommerunder Dåår 1999. om

studeras.skalloch medietjänsterteletjänster göras att
posi-dentyska regeringenanför dengrönbokensitt påI att sersvar

förbättrade vill-medförblanddeneftersomtivt på konvergensen annat
tyskaarbetstillfällen. Denutsikter tillochkor för användarna rege-nya

förtillräckligakonkurrensreglemade allmänna är attringen attanser
sektorspecifik regle-vissmarknaden,reglera konkurrensen på attmen

Efterhandmedieområdet.ochtelekommunikations-ring behövs på som
regle-stärks kantelekommunikationförmarknadenkonkurrensen

tillgripas detskallreglering bara ärnärminska. betonarringen De att
utvecklingtillalternativkommissionensBeträffandenödvändigt. av

gällerdetalternativetdet förstaTyskland närlagstiftningen har använt
alternativetandratjänsterna. Detför destraffrättsliga regleringden nya

förgällerdetmedierföri de två lagarnahar näranvänts ansvarnya
användasböralternativinteregeringentyskainnehåll. Den treattanser

för tillfället.
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4.9 Kanada

Lagstiftning

Telekommunikationer regleras i telekommunikationslagen Tele-
fråncommunications Act år 1993. Ett huvudsyftena tele-medav

kommunikationslagen främja konkurrensenär den kanadensiskaatt på
telekommunikationsmarknaden. Med telekommunikation förstås i
lagens mening utsändning, vidaresändning eller mottagning infor-av
mation via tråd, kabel, radio, optiskt eller elektromagnetisktannat sys-

eller via liknande tekniskttem Lagen inte tillämpligannat ärsystem.
radio/TV-utsändning.

Radio/TV-verksamhet regleras i radio- och TV-lagen Broadcasting
frånAct år 1991. Regleringen syftar bl.a. till främja varie-att att ett

rande utbud radio och TV med hög kvalitet. Radio/TV-utsändningav
definieras alla utsändning i kodad eller oko-typersom av av program
dad form, via radiovågor eller andra former telekommunikation förav
mottagande allmänheten radio- eller TV-apparatur,av genom men
omfattar inte någon sådan utsändning endast för utförandegörssom
eller visning på allmän plats. Program definieras ljud eller visu-en som
ella bilder eller kombination ljud och visuella bilder ären av som
avsedd informera, upplysa eller underhålla,att inkluderar intemen
visuella bilder, de kombineras med ljud eller inte, tilloavsett om som
övervägande del består alfanumerisk skrift.av

Beträffande gränsdragningen mellan telekommunikation och
radio/TV-tjänst, det avgörande förär tjänst klassasom en som en
radio/TV-utsändning det utsändning kanär all-att tas emoten som av
mänheten radio- eller TV-apparatur. Både NVOD och VODgenom

Ävenbetraktas radio/TV-tjänster. beställsVOD individuelltsom om
det alltså tjänst avsedd för mottagningär allmän-anses vara en som av

heten. För betraktas radio/TV-utsändning skallatt det ävensom en vara
Från definitionenett undantas visuella bilderprogram. av program som

består till övervägande del alfanumerisk skrift. innebärDetta attav
fallertext-TV utanför definitionen radio/TV-utsändning. Gränsdrag-av

ningen mellan telekommunikation och radio/TV-utsändning görs
radio/TV-utsändning uttryckligenatt undantas från telekommu-genom

nikationslagens tillämpningsområde.
Yttrandefrihet, inklusive tryckfrihet och yttranden andragenom

former kommunikationsmedier, skyddas i den kanadensiska Charterav
of Rights and Freedoms. Yttrandefriheten i de medierna skyddasnya
inte särskilt och inga problem förväntas uppstå i samband med konver-
gensutvecklingen.

5 19-0366Konvergens. . .
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IndustryindustriministerietKanadatilldelas iFrekvenser av
efterskerFrekvenstilldelningenRadio Act.radiolagenCanada enligt

tillgodosekan förväntasbästaktörvärdering. Denjämförande somen
föravgift utgårfrekvensen. Entilldelas attintressenförutbestämda

kostnader.administrativatäcka

Myndigheter

ochCanadian Heritageför kulturarvministeriernakanadensiskaDe
regleringen påförCanadaIndustryindustri gemensamtansvarar

radio/TV-området.telekommunikations- samt
CRTCkommunikationsmyndigheten ärkanadensiskaDen gemen-

ochTV-sektomochradio-ochtelekommunikations-för bådesam
radio/ TV-telekommunikations-genomförandetför samtavansvarar

regleringen.

Konvergens

då1994sedan åri KanadauppmärksammatsharKonvergensfrågorna
hållaochkonvergensfenomenetundersöka attanmodadesCRTC att

doku-rapporterades iResultatetområdet.konsultationer påallmänna
Highway:InformationCanada sand CultureCompetitionmentet on

publice-Därefterfrån år 1995.of TransitionChallengestheManaging
fbrhandlingsplan1996under årregeringenkanadensiskarade den en

MovingInformation Society:theBuildinginformationssamhället
213’ syftar tillhandlingsplan väg-Denna attthe Century.Canada into

dokumentetområdet.reglering Imedarbetei dessleda CTRC anges
radio/TV-företagochför teleoperatörermöjliggörteknikenävenatt om

emellandistinktionenskalllikartade tjänster,principtillhandahålla iatt
skalltjänsternakvarstå ochradio/TV-tjänsterochtelekommunikations-

radio/TV-tillhandahållerteleoperatörExempelvisolika.regleras enom
ochradio/TV-lagen,enligtreglerastjänsterskall dessatjänster, så om
reglerasdessaskallsåteletjänster,tillhandahållerkabeloperatören

telekommunikationslagen.enligt
och kon-innehållinfrastruktur,områdenbehandlarDokumentet tre

förområdendessautvecklasskallregleringen atthurkurrens och
konkurrensen.främja

finnsdetmedgebl.a.regleringenskallinfrastrukturområdet attPå0
tillhanda-Kabelbolagkommunikationstjänster.konkurrerande som

påtill andrasinaupplåta operatörerteletjänster måste näthåller
behövaskall intedeteleoperatörer,krävssätt menavsomsamma
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tillhandahålla sina för andra företag skall kunna radionät sändaatt
och TV.
Innehållsreglering skall omfatta tjänster, dvs. inteäven0 typernya av
endast traditionell radio/TV-utsändning. Vidare skall navigations-

underlätta tillgång till kanadensiska och till-system program vara
Ävengängliga franska. former utsändningstjänster skallnya av

omfattas industrins riktlinjer våld, reklam riktat till barn etc.av om
Alla telekommunikationsoperatörer uppfyller de kanadensiska0 som
kraven ägande och kontroll skall kunna beviljas radio/TV-om en
utsändningslicens. Bell Canada tidigare inte tillåtits tillhanda-som
hålla radio/TV-tjänster, skall kunna beviljas sådan licens.nu en

konkurrensfrämjandeAnnan reglering skall förbudantas, t.ex. mot
korssubventionering.

CTRC har successivt fattat beslut innebär regleringen harattsom
till konvergens. Radio och TV-lagen reglerar huvudsakligenanpassats

innehåll, och telekommunikationslagen reglerar infrastruktur, föräven
radio/TV-utsändningar. Teleoperatörer tillåts sig marknaden förta
radio/TV-tjänster, och kabelbolag får sig telemarknaden.på denIta
mån licens behövs, skall den införskaffas, i övrigt finns inga hin-men
der för radio-, TV- eller innehållstjänsters förmedling telefonnätetöver
eller förmedling teletjänster kabel-TV-nät. finnsDet inget kravöverav
på tjänsterna skall tillhandahållas i bolag.att ett separat

juliI 1998 utfärdade den kanadensiska kommunikationsmyndighe-
Canadian Radio-television and Telecommunicationsten Commission,

CRTC dokument underlag för konsultation hurett som en om nya
medietjänster skall definieras och regleras. En sammanställning av
konsultationen kommer utarbetas under är 1999.att

4.10 USA

Lagstiftning

Kommunikationer i vidare bemärkelse regleras i den amerikanskaen
telekommunikationslagen Telecommunications frånAct år 1996.
Innehåll regleras särskilt i kommunikationsanständighetslagen
Communications Decency Act, CDA ingår avsnitt tele-Vsom som av
kommunikationslagen. Det allmänna syftet med telekommunikationsla-

främja konkurrensen ochär minska regleringen för säkraattgen att
lägre priser och högre kvalitet tjänsternapå för telekommunikations-
konsumenterna och stimulera snabb utveckling telekommuni-en av ny
kationsteknik. Telekommunikationslagen indelad i sju avsnitt: tele-är
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reglerings-kabeltjänster,utsändningstjänster,kommunikationstjänster,
ochandra lagarbetydelse förvåldreform, obscenitet och CDA,

övriga bestämmelser.
tillhandahållandedefinierasTeIekommunikationstjänster avsom

sådanaeller tillallmänhetendirekt tillavgifttelekommunikationer mot
oberoendeför allmänheten,tillgängligade bliranvändare attgrupper av
överföringdefinierasTelekommunikationeranvända somresurser.av

informationanvändaren,bestämsmellan eller bland punkter avavsom
innehålldetform elleri denanvändaren valt, ändringutan somsom

radio-utsändningutsändningstjänstmottagits. Medellersänts avavses
direkt ellerallmänheten,mottagningavsedda förkommunikationer av

definierasKabeltjänståterutsändningsstationer.förmedling viagenom
eller andravideoprogramenvägsöverföring till abonnenter pro-avsom

fråninteraktionnödvändigförekommande fall,igramtjänster och
ellervideoprogramanvändning sådanaellerabonnentema för val av
till-definierasVideoprogramandra programtjänster. program somsom

tillhanda-jämförbara medhandahålls eller kan somprogramansesav
problem vidmedförTV-programföretag.hålls Konvergensenettav

gällersärskilt dettjänster,dessa olikagränsdragningen mellan när
nedan.Internet, se

Amendmentförsta tillägg FirstkonstitutionensamerikanskaDen
tryckfriheten inteochyttrande-bl.a.skyddar yttrandefriheten attgenom

inskränkningarsådanafinns emellertidlag.får inskränkas Detgenom
förbudyttrandefriheten bl.a. begränsasdärför radio och TV ettgenom

skillnad mellan vanlighäroanständigt språkbruk. Det görsmot en
viapublik och sändningarnårradio- och TV-utsändning störreensom

yttrandefriheten iSkyddet förabonnemang krävs.kabel-TV därt.ex. ett
begränsningar vaddet finns endasttelefonsamtal starkt ochär avser

telefonförsäljning.ochobscena telefonsamtal
och våld-med obscenttillför kommafinns reglerl CDA rättaatt

Enligt CDAtelekommunikationsnät.innehåll förmedlas översamt som
syftetilloch ord harförmedling obscena bilderförbjuds attsomav

Även förmedlingofreda, utnyttja, hota eller förfölja person.en annan
förbjuden.under 18 åranstötlig kommunikation till ärpersonerav

tjänster,blockera vissakoda ochKabel-TV-operatörer åläggs t.ex. att
konsu-utrustning såförses särskildoch skall medTV-apparater att

utvecklasskallkan vissa Det även ett systemstoppamenten program.
mediertillämpligför klassificering TV-program. Lagen är nyaav

interaktiva datatjänster.och tjänster, t.ex.
medföryttrandefriheten CDAide begränsningarFrågan somom

harförsta tilläggetyttrandefrihetsbestämmelsema i detstrid medstår i
beslutatdomstolen i hardomstol. högsta USAi Den ävenattprövats

konstitutionen.skyddet enligtskall ha det högstamediumInternet som
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dvs. inte likställas med radio- och TV-utsändning där begränsningar i
yttrandefriheten tillåts. Detta har fått till följd vissa delar CDAatt av
har ogiltigförklarats.

Myndigheter

Den amerikanska kommunikationsmyndigheten Federal Communica-
Commission, reglerarFCC mellanstatlig och internationell kom-tions

munikation via radio, TV, tråd, satellit och kabel. uppgiftFCC har i att
främja konkurrensen på kommunikationsmarknaden främjasamt att
mål ligger i det allmännas intresse. FCC har huvudansvaretävensom
för tilldela frekvenser både för telekommunikation och radio/TV-att
utsändning. direktFCC under kongressen. telekommuni-Påansvarar
kationsområdet delas kompetensen reglera federalmellan nivå ochatt

Public Utility Commission utfärdar i varje enskild reglerstaterna. stat
för genomförande telekommunikationslagen.av

nationella informationsmyndighetenDen för telekommunikation
National Telecommunications Information Authority, presi-NTIA är
dentens rådgivare for telekommunikations- och informationspolitik.

handläggs spektrumfrågorDessutom vid NTIA.

Konvergens

de huvudsakliga syftenaEtt bakom införandet år års tele-1996av av
Åtskillna-kommunikationslag främja konvergensutvecklingen.attvar

der inom lagstiftningen mellan olika former kommunikation ansågsav
inte längre motiverad. undanröjaGenom skillnaderna mellan deatt tra-
ditionella sektorerna skulle tillträde till marknaden förenklas kon-och
kurrensen marknadöka. for full konkurrens skulle leda tillEn utsatt
den eftersträvade utvecklingen marknaden.av

Konvergensfrågor i fokuserasUSA till del regleringstor av
råderInternet. oenighet i telekommunikationsreglerDet USA ärom

tillämpliga FCC utfärdade i arbetsdokument iInternet. 1997 ettmars
frågan Tornado."Digital The and TelecommunicationsInternet
Policy. Dokumentet behandlar utvecklingen och dess regle-Internetav
ring. Sammanfattningsvis föreslås de områden där regleringatt av
Internettjänster inte lämplig skall identifieras och lämnas oregleradeär
och Internetrelaterade verksamheter inte automatiskt skallatt vara

Ävenföremål för de traditionella tjänstemas regler. den reglering som
omfattar traditionella tjänster bör för bedöma den behö-över attses om

ändras med anledning uppkomsten tjänster.ver av av nya
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tillhandahål-dokumentpublicerade FCCseptember 1998I ett om
the FutureCable: DefiningOverkabel Internetlande Internet överav

tillhandahållandekonstaterasdokumentetof the lPast. attTermsin av
tillhanda-vilketdet Internetberoendeolikaregleras sättInternet

regle-hurgrund för debatttillliggaskallDokumentethålls. omen
skillnader.undanröja dessaförtillämpasellerutformasringen bör att

Australien4.1 1

Lagstiftning

telekommunikationsmarknaden åter-australiensiskadenReglering av
Act från årTelecommunicationstelekommunikationslagenfinns i

telemarkna-australiensiskadenfri konkurrensinförde1997. Lagen
telekommunikationslagenmed ärSyftet attjuli 1997.från denden l

långanvändarnas intressenfrämjarregelverktillhandahålla ett som
konkurrens-telekommunikationsindustrinsaustraliensiskaoch densikt

kommunika-överföringdefinierasTelekommunikationkraft. avsom
energi.elektromagnetiskriktadickeoch/ellervia riktadtion

TV-tjänstla-i radio- ochreglerasradio/TV-utsändningarInnehåll i
syftar tillfrån år 1992. LagenAct attBroadcasting Servicesgen

innehållerutbudkvalitativtochnyskapandevarierat,främja somett
kulturell mång-ochidentitetaustraliensiskspeglar bl.a.program som

TV-industriradio- ochutvecklingenfrämjarfald. Lagen även enav
värderingarsamhälletsrespekterarbehov,publikensmotsvararsom
Radio/TV-innehåll.skadligtminderåriga frånskydd forprioriteraroch

ellertelevisions-levererartjänsti lagendefinierastjänst somensom
anpassad förutrustninghar emottill att taradioprogram personer som

radiofrekvensspekt-sker viaförmedlingenoberoendetjänsten, av om
kombina-viaellerellersatellitfiber, sättkabel, optisk annat enrum,
inklusivetjänstinkluderar inte:förmedlingssätt,dessation enmenav

ellerdata, äntillhandahåller textinte än annatteletexttjänst annatsom
till-tjänststillbilder,anslutna görmed eller programutan somen

inklusivepunkt basis,tillpunktbeställningindividuellgängliga på
minis-tjänster,kategoriellertjänst,elleruppringningstjänst somaven

definitio-utanförfallerbeslutatoffentliggörande i Gazette,tern genom
syftehuvudsakligamateria ärdefinierasEtt varssom enprogramnen.

ellerspon-eller reklampublikinformerautbilda ellerunderhålla,att en
kommersielldetsormaterial, natur.äroavsett avom

allatäckerdenvid eftersomtelekommunikationerDefinitionen ärav
definitio-energi.elektromagnetisk Iriktadickeriktad ellerformer av
förekom-vanligtvilketinte, ärradio/TV-tjänster annarsangesavnen
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mande, det skall sig tjänst riktar sig till allmänheten.röraatt om en som
Istället undantas tjänster tillgängliga på individuell begä-görst.ex. som

och text-TV-tjänster. klassasFör radio/TV-tjänst skallattran som en
det dessutom sig radio- eller TV-program. finnsröra Det i defi-ettom
nitionen för uttryckligen utesluta vissaäven utrymme att typer av
tjänster.

Yttrandefriheten skyddas inte i den australiensiska konstitutionen.
Däremot har den domstolenHögsta tillerkänt yttrandefriheten skydd i
politiska frågor. påverkasDetta inte konvergensutvecklingen.av

Grunderna för frekvenstilldelning olika radio/TV respektiveär
telekommunikationsområdet. Frekvenser for radio/TV tilldelas avgifts-
fritt, medan frekvenser för telekommunikation auktioneras finnsDetut.

tredje kategori s.k. dataäven varken betraktascastingen som som
radio/TV-sändning eller telekommunikation. Frekvenser för data cas-

avgiftsbelagda.ting det fall frekvenserär För tilldelats försom
radio/TV-verksamhet används för data åläggs tjänstetillhanda-casting
hållaren avgift motsvarande den för frekvenser avseddatas uten som
for data casting.

Myndigheter

Det australiensiska departementet för kommunikation och konst
Department of Communications ana the har huvudansvaretArts för
reglering telekommunikation och för reglering innehållet iav av
radio/TV-tjänster.

Kommunikationsmyndigheten Australian Communications Autho-
rity bl.a. för reglering telekommunikationer och tilldelningansvarar av

frekvenser. Konkurrensmyndigheten Australian Competition andav
Consumer Commission för bevaka konkurrensen tele-attansvarar
marknaden. Den australiensiska radio- och TV-myndigheten
Australian Broadcasting Authority genomför och övervakar tillämp-
ningen radio/TV-tjänstlagen.av

Konvergens

Det australiensiska departementet för kommunikation och konst har
inlett omfattande lagstiftningen på radio/TV och tele-översynen av
kommunikationsområdet. de frågorEn särskilt skall över ärav som ses
vilka effekter konvergensen har lagstiftningenpå och vilka eventuella
behov anpassning lagstiftningen uppstår. inlednings-I ettav av som
skede bedömer departementet det endast blir aktuellt denatt att anpassa
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längredetförhållandena,vertikala regelstrukturen till de attmennya
lag-samordningomfattandefram kan bli aktuellt göraatt avmeren

stiftningen. avslutas under år 1999.Utredningen förväntas

Zeeland4.12 Nya

Lagstiftning

telekommunikationslagenregleras iTelekommunikationssektom
telekommunika-Syftet medTelecommunications från år 1987.Act

förmarknaderbehålla effektivationsregleringen etablera ochär att
telekommunikationstjänster. Dettatelekommunikationsprodukter och

markna-konkurrensinträde dessaskall uppnås underlättaattgenom
finnseffektiv konkurrens. Detder och ställa krav påatt engenom

sig markna-reglering förZeeland ingen sektorspecifikNya att ta
tele-telekommunikationsprodukter ochden för tillhandahållande av

konkurrensreglemade generellakommunikationstjänster. Istället spelar
bestämmelserinnehåller bl.a.viktig roll. Telekommunikationslagenen

emellertidfinnsledningsrätt.rörande villkoren för konkurrens och Det
Zealand Ltdofvissa skyldigheter för Telecom Corporation New att

ochinformation priserpubliceraingå avtal samtrafik samt att omom
Telekommunikationtillhandahålls.vilka tjänstervillkor under vissa

utrustning tillfråndefinieras i lagen sätt transportera,att enensom
bilder, instruktio-impulser,alla former tecken, signaler, text,avannan,

detslaginformation eller information något äroavsettannat omner, av
använder eller inte.information förtill någon apparatenperson som

1988TV-sektom avreglerades årnyzeeländska radio- ochDen
Broadcasting Cor-statliga monopoletlag upplöste detgenom en som

lagstiftningenSyftet medof Zealand Act.New Restructuringporation
radio/TV-och flexibilitet ifyra mål: konkurrensuppnå ökaär att att

och uppnåvalmöjlighetindustrin för konsumenten störreatt ge
och uppnå demde sociala målenekonomisk effektivitet; definiera

funktio-reglerandeskilja politiken och debästa den socialasätt; att
Medgod programkvalitet.aktörerna upprätthållafrån samt att ennerna

former utsändningradio/TV-utsändning förstås i lagen alla av pro-av
radiovågor eller andrai kodad eller okodad form, via typer avgram

utrustningallmänheten viatelekommunikation för emotatt tas somav
inkluderar inteutsändningen,anpassad för mottagningär menav

försärskildbeställningutsändning på att taspersonav enav program
endast för uppvisningden eller utsändningendastemot av personen

allmän plats.
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Frekvensspektrumet och dess användning regleras i radiokommuni-
kationslagen Radiocommunications frånAct år 1989. Syftet med
lagen underlätta konkurrensinträdeär telekommunikations- ochatt
radio/TV-området främjaoch effektivitet ispektrumförvaltningen. Fre-
kvenserna tilldelas anbudsförfarande. Handel med frekvensergenom
underställs förvärvsreglema i konkurrenslagen Commerce Act. Detta
skall leda till frekvenserna utnyttjas på det ekono-att sätt är mestsom
miskt lönsamt. Det finns inga särskilda bestämmelser vad frekven-om

får användas till.serna

Myndigheter

Handelsministeriet Ministry of Commerce har huvudansvaret för reg-
lering inom telekommunikationssektom och radio/TV-sektorn.

Genom radio- och TV-lagen inrättades radio- och TV-kommis-en
sion New Zealand On Air, NZOA. NZOA har till uppgift skildraatt
och utveckla Nya Zeelands identitet och kultur, där den finner detatt
nödvändigt, utöka televisions- och radiotäckning till områden på Nya
Zeeland där utsändning inte ekonomiskt lönsam, säkraär att att pro-

kvinnors, barns, funktionshindradesvärnar och minori-gram som om
intressen finns tillgängliga främja programarkivverk-teters samt att

samhet.

Konvergens

Den nyzeeländska tele- respektive radio/TV-marknaden förhållande-är
vis lite särreglerad och den generella konkurrensregleringen tillämpas
istället i utsträckning. Detta konvergensutvecklingen för-stor gör att
modligen inte kommer förorsaka så problem för denatt stora nyzee-
ländska lagstiftningen jämfört med många andra länders lagstiftning.

nyzeeländskaDet handelsministeriet har emellertid inlett utredningen
konvergensens inverkan på den gällande lagstiftningen. Arbetetav

kommer fokuseras hur radio/TV-utsändning skall definieras ochatt
hur den tekniska utvecklingen påverkar myndigheternas roll och möj-
ligheten reglera verksamheten. Konvergensen kan komma ledaatt att
till det behövs mindre reglering idag, samtidigtatt än det kanän som
uppstå fenomen behöver regleras särskilt med utgångspunkt inya som
allmänna intressen. Arbetet förväntas klart under hösten 1999.vara
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4.13 Japan

Lagstiftning

japanska telekommunika-Telekommunikationer regleras i den
från Telekommunikationsmarknadentionsverksamhetslagen år 1984.

telekommunikationsverksamhetslagenavreglerades år 1985. Syftet med
telekommunika-riktigt och fömuftigt bedrivandeär att garantera av
telekommunika-tionsverksamhet för säkra tillhandahållandeatt av

tionstjänster och skydda användarnas intressen och för säkraatt en
utveckling telekommunikationer till förmån för folket försund attav

främja välfärden. Telekommunikationer defi-därigenom den allmänna
ljud ellernieras utsändning, överföring eller mottagande koder,avsom

bilder via tråd, radio eller elektromagnetiska metoder.
frånRadio/TV regleras i den japanska radio/TV-lagen år 1950 och

kabel-TV-lagen från reglerar bl.a. tillträde till mark-år 1972. Lagarna
innehåll. TV-utsändning definieras utsändningnaden och En avsom

radiokommunikation direkt till allmänheten. Med kabel-TV-riktad
utsändning kabeltelekommunikation avseddautsändningar via attavses

allmänheten.tas emot av
Gränsdragningen mellan telekommunikation och radio/TV- samt

radio/TVkabel-TV-verksamhet sin utgångspunkt i respektiveatttar
till allmänheten intekabel-TV sändningar riktade dvs.äravser som

på individuell beställning.görs

Myndigheter

telekommunikationjapanska ministeriet för och förDet post ansvarar
och radio/TV.reglering telekommunikationav

Konvergens

År tillsatte ministeriet för och telekommunikation i1996 Japanpost en
för undersöka och utveckling telekom-konvergensattexpertgrupp av

munikations- och radio/TV-verksamhet. endastKonvergens en avvar
behandladesmånga frågor behandlades och denexpertgruppensom av

därför inte i detalj. Gruppen lämnade sin Diversified Inf0-c0m-rapport
CyberDevelopments the Road the of theCreationmunications toon

i maj slutsatserna i konvergensenSociety 1998. En är attrapportenav
skall del differentieringsprocess infokommunika-ses som en av en av

och inte innebärtion sektorerna smälter till Dettaattsom samman en.
utvecklingen inte medför sektorerna behöver täckasatt att av en
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reglering, reglering och avreglering istället skallutan attgemensam
till varje fenomen. i skeKonvergensen pårapportenanpassas anses

fyra olika områden: tjänster, infrastruktur, marknad och terminaler.
Även utvecklingen hängerpå dessa områden till viss del,om samman
skiljer de sig och kan inte bli föremål för åtgärder.samma

Om konvergens telekommunikation och radio/TV-utsändningav
i följande särskilda anmärkningar:görs rapporten
diskussionenI konvergens mellan telekommunikation ochrör0 som

radio/TV ingår mängd, dolda, frågor. Därför det nödvän-även ären
digt klart definiera särskilda behöver diskuterasämnenatt som
ytterligare.
Konvergens mellan telekommunikation och radio/TV skall inte0
betraktas sammanslagning eller sammansmält-motsom en process
ning del differentiering infokom-utan motsom en av en process av
munikation.
Utvecklingen lagstiftningen tjänster följer konvergens,0 av av som av

elektronisk handel, skall inte diskuteras enbart utifrån tjänste-t.ex.
tillhandahållarnas perspektiv, användarperspektiv.ävenutan ettur
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dessochSvensk rätt

tillämplighet ettur
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grundlagenYttrandefrihets5

syfteBakgrund och5,1

grundlags-detaljeratstarkt ochtraditionharYttrandefriheten ettav
yttrande-förskyddetallmännaDetdet svenskaskydd i rättssystemet.

1974:152. HärRF,regeringsformeniuttrycktillfriheten kommer
tillförsäkradallmännadetmedborgare ärvarjestadgas gentemotatt
upplysningarmeddelapåbild ellerskrift eller sätti tal,frihet annatatt

stycket Ytt-första 1.känslor RF 2:1ochtankar, åsikteruttryckasamt
intressen,beaktansvärdasärskilttill vissamed hänsynfårrandefriheten

lag.begränsasbrott,beivrandetochförebyggandetsåsom genomav
ändamåltillgodoseförbegränsningenFörutsättningen görs attär att
inte gårdenochsamhälledemokratisktgodtagbara i attär ettsom

Vid infö-ändamål.uppnå dessafornödvändigtvadlängre är attän som
möjligavidasteviktenbeaktassärskiltskallbegränsningarrandet avav

fackliga,religiösa,i politiska,informationsfrihetochyttrandefrihet
12-13.angelägenheter RF 2:kulturellavetenskapliga och

särskiltiyttrandefriheten RFskyddet fördet allmännaUtöver ges
tryck-Medanmassmedier.i vissayttrandefrihetenförskydd typer av

tillkommeryttranden1949:105frihetsförordningen TF, somavser
YGL,yttrandefrihetsgrundlagenskrifter,trycktauttryck värnargenom

andravissaförmedlasyttranden typer1991:1469 avgenomsom
upptagningartekniskatelevisionljudradio ochmedier såsom samtt.ex.

såväl YGLmedHuvudsyftetljudupptagningar etc.filmer, videogram,
massmediersig ifriheten ettsäkerställaTF att yttraär somattsom

uttrycktilldettakommerYGLâsiktsbildningen. lfriamedel för den
meningsut-frittsäkraändamåltillharyttrandefriheten ettattattgenom

skapandekonstnärligtfrittochupplysningallsidigfri ochbyte, etten
yttrandefrihetenbegränsningarandrastycket.andra Inga1:1,YGL av

debeträffandeinförasfårgrundlagardessamedges ivadän som
stycketandrajfr 1:2stycket; TFandraomfattas YGL 1:1medier som

och 1:3.
enligt RFbestämmelsersammanhangdettabör iDet attnoteras som

ordningsföreskrifter intebetraktastyckettredje2:13 är ansesatt som
informationsfriheten,ochyttrandefrihetenbegränsningutgöra aven

dennaförinte behövseller TFmedgivande enligt YGL typvarför av
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normgivning. stadgande ordningsföreskrifter emellertidRF:s skallom
tolkas restriktivt och förutsättning skallför ordnings-föreskrifteratten

tillåtna de behandlar lika således inteâsiktsriktningar ochär attvara
hänsyn till yttrandets innehåll.tar

byggerYGL på och grundsatser vilketstruktur TF,samma som
framför allt innebär principerna etableringfrihet, censurförbud,att om

med meddelarskydd, brottskatalog och särskildsärskildensamansvar
rättegångsordning utgångspunkter för regleringen. lagenIär
1991:1559 med föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttran-
defrihetsgrundlagens områden tillämpningslagen, särskilda reglerges
för tillämpningen de bestämmelser respektivei TF YGL.upptasav som

framförDet allt skyddet yttrandefrihetenför i de medierär som
omfattas YGL fortsattaintresse i detta sammanhang. Denärav som av
behandlingen grundlagsskyddet därför fokuserad utformningenärav

YGL.av

5.2 Tillämpningsområde

Grundlagsskyddet i omfattar under förutsättningar yttrandenYGL vissa
förmedlas radioprogram och tekniska upptagningarsom genom

YGL Med1:1. radioprogram i ljudradio och televisionprogramavses
innehållet i vissa andra sändningar ljud, bild eller skersamt textav som

med hjälp elektromagnetiska vågor. Med tekniska upptagningarav
upptagningar innehåller ljud kanbild eller ochtext,avses som som

läsas, avlyssnas eller på uppfattas endast med tekniskt hjälp-sättannat
medel filmer, videogramt.ex. och ljudupptagningar. principiellaDen
skillnaden mellan radioprogram tekniskaoch upptagningar såledesär

radioprogram handlar yttranden förmedlas sänd-att om som genom
ningar med hjälp elektromagnetiska medan tekniskavågor upptag-av
ningar handlar yttranden knutna till fysiska databärare. skill-Dennaom
nad avspeglar sig också i utformningen de regler förbundnaärav som
med respektive medietyp.

förGemensamt radioprogram tekniskaoch upptagningar dessaär att
under vissa förutsättningar skall periodiska skrifterjämställas med
enligt den s.k. bilageregeln i andra stycketTF YGL 1:11. Förut-1:7,

Vad skall ordningsföreskrifter enligt tredje stycketRF 2:13utgörasom anses
har behandlats bl.a. i samband med tillkomsten lagen 1993:599av om
radiokommunikation prop. l992/93:200, ff;169 SOU 1975:75ävens. se
Medborgerliga fri- och rättigheter, regeringsfonnen, SOU 1991:107 Lagsamt

radiokommunikation förm.m. och lagen 1998:31 standarderom om
sändning TV-signaler prop. 1997/98:34 72.19-20 samtav s. s.
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periodisk skrift sprider ellersättningarna det tillär ägarenär att en som
radiopro-låter skriftens innehåll eller delar detta i formsprida ettavav

oför-i skriften återgeseller teknisk upptagning, innehålletattgram en
ändrat och det hur innehållet har disponerats.att anges

Radiopro5.2. 1 gram

omfattas grundlagsskyd-inte alla radioprogramDet är typer avav som
Enligt huvudregeln omfattas endast sändningar radioprogramdet. av

tekniskariktade allmänheten och medtill avseddaär emotatt tassom
första sändning skallhjälpmedel YGL 1:6, stycket. För att ansesen

särskild begäranriktad till allmänheten skall den sändande utanvara
önskarfrån rikta sändningen till helst ta emotmottagaren somvem som

huvudsakligaden sändande skall stå för denden. såledesDet är som
förarbetena eller behöveraktiviteten; enligt varken kan mottagaren

den mottagandepåverka sändningen slå eller påän utrust-attmer av
innehåll sändningenningen och välja kanal för del det äratt ta av som

förmedla grundlagen till sådanaavsedd Syftet är avgränsaatt att
massmedier, i för-medier används för masskommunikation, dvs.som

kommunikation.hållande till medier avsedda för individuell Avgräns-
före-för i YGL kunnaningen har också förutsättning attansetts vara en

tryckfrihets-gäller i detskriva motsvarande detett ensamansvar som
systemet ansvarige harrättsliga förutsätter denEnsamansvaret att en

och detta innehålltillräcklig kontroll innehållet i sändningenöver att
tillämpningsom-kan konstateras i efterhand. har därförMan avgränsat

initi-interaktiv kommunikation därrådet sådan mottagaren egetmot
dock omfattasativ kan sändningarna. tjänster kanDennastarta typ av

den s.k. databasregeln i YGL nedan.1:9 seav
tekniskasändningen skall avsedd medKravet på att emotatt tasvara

högtalaranläggningar ellerhjälpmedel, innebär användningt.ex.att av
faller utanför paragrafensTV-monitorer på idrottsarenor och estrader

tillämpningsområde

2 1986/87:151, 164-l65;jfr 1990/91:64, 109-110.Prop. s.s. prop.
3 jfr tillämpningen kap. §Jfr 1990/91:64, 64-67; 112 rörande l 9avprop. s. s.

databasregeln.YGL
4 1990/91:64 1986/87:151 164-165.109;Prop. s. prop. s.
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Databasregeln5.2.2

Även riktade till all-överföringarandra sändningarän ärtyper somav
omfattasförutsättningar,mänheten kan emellertid, under vissa av

skall deEnligt den databasregeln i YGL 1:9grundlagsskyddet. s.k.
for tillämpas då vissaregler gäller radioprogram även typer avsom

särskildallmänheten upplysningarpåmassmediesubjekt tillhandahåller
förut-databehandling.begäran direkt register för automatisk Enettur

ändra innehållet i registret,sättning dock den mottagande inte kanär att
vilket grund i den nämnda principenhar sin om ensamansvar.ovan

för trycktamassmediesubjekt redaktionerDe ärtyper av som avses
yrkesmässigför radioprogram, företag förperiodiska skrifter eller

eller nyhetsbyråer i fortsätt-framställning tekniska upptagningarav
massmedieföretagningen används traditionellatermen som sam-

Syftetomfattas databasregeln.lingsbeteckning de subjektpå avsom
för dessamed det möjligtbestämmelsen är göra typeratt mass-av

skyddade former erbjudamedieföretag i yttrandefrihetsrättsligtatt
moderna medier deinformationsservice andraallmänheten ängenom

TV-sändningarna.traditionella ljudradio- ochdirekt liknar desom mera
videotex dagsaktuellthänvisades bl.a. till EttVid YGL:s tillkomst mer

för dagspress och radio-det växande antalet webbplatserexempel är
tillgängliga viaoch TV-bolag finns Internet.som

upptagningarTekniska5.2.3

gäller enligt huvudregeln till-upptagningar YGLtekniskaFör äratt
Sverigesprids till allmänheten ilämplig sådana upptagningar som

tillhandahållas YGLsäljas eller påspelas sättannatattgenom upp,
framställts här endastförsta stycket. upptagning1:10, Om gesen som

delar med-utomlands, omfattas den såvittendastYGLut avav avser
delarskyddet YGL 10:2.

presumtionsregel forSedan den januari 1999 gäller vidare1 en ny
upptagningartekniskabedömningen grundlagens tillämplighetav

bl.a.presumtionsregel innebärYGL andra stycket.1:10, Denna att
kopieringframställs successivtenstaka exemplar enavsom genom
upplaga fallereller flera förlagor tala samladkanutan att man om en

utanför YGL.°

5 1990/91264Prop. 112.s.
6 1997/98:43 156.Prop. s.
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grundlagsskyddetBegränsningar i5.2.4

omfattasoch tekniska upptagningarsådana radioprogramFör avsom
delgrundlagsskyddet. Enbegränsningar igäller vissa uttryckligaYGL

tekniskaradioprogram ochfördessa begränsningar är gemensammaav
medie-eller den andraendast denupptagningar, medan andra enaavser

följande begränsningarkan särskiltfonnen. heltäckandeUtan att vara
nämnas.

tekniska upptagningarför såväl radioprogramGemensamt är attsom
föreskrifter ifår meddelasgrundlagsskyddet,det i lag, hinderutan av

kommersiella kre-rättigheter, vissafråga upphovsmäns annonser,om
för anskaffandetillvägagångssättditupplysningsverksamhet samt av

hänvisning till TF 1:8-9. Det-uppgifter första stycket medYGL 1:12,
inspelningaroch tillhandahållaskyldighet bevaragäller attsamma om

till arkivlämna demför granskning ochsända radioprogram attav
tekniska upptagningarexemplarrespektive bevaraYGL 3:6, att av

skyldighet bl.a.för granskningoch tillhandahålla dem attsamt om
myndighet YGLupptagningar till särskildlämna exemplar sådanaav

såväl radioprogramgäller vidare förSedan den januari 19993:9. 1
överhuvudtaget integrundlagsskyddettekniska upptagningar attsom

pornografisk bild YGL 1:13.omfattar skildring barn iav
isärskilda begränsningargäller vissaförhållande till radioprogramI

föreskrivamöjligheten i laghandlar delsetableringsfriheten. Det attom
andratrâdnät YGL 3:1,vidaresändningsplikt för innehavare av

tillståndsplikt och vill-föreskrivastycket, dels möjligheten i lagattom
tråd YGLsändningar radioprogramkor för vissa andra än genomav

nedan iförsta begränsningar3:2, stycket. Dessa närmarepresenteras
etableringsfrihet.regler rörandesamband med genomgången YGL:sav

gälleravseenden vadgrundlagsskyddet i vissabegränsasHärutöver
utomlands,radioprogram huvudsakligen avseddaär emotatt tassom

avseddatråd interadioprogram sänds är att tasgenom men somsom
stycket, samtidigaallmänhet tredjenågon YGL 1:6,störreemot av

satellitsändningarvissafrån utlandet,vidaresändningar av program
vissa direktsändningar YGL 1:8.YGL 1:7 samt

grundlags-begränsningbör vidare denDet utöverattnoteras av
gäller för såväl radioprogramskyddet ochnämnts somovan somsom

kommersiellatill vissatekniska upptagningar i förhållande annonser
gäller särskilt för radioprogram YGLYGL första stycket,1:12, att

förbud i övrigtföreskrifterinte hindrar det i lag meddelas motatt om
stycket.reklam andrareklam eller villkor för sådan YGL 1:12,om

föroch villkorgäller föreskrifter förbudDetsamma mot annanom
eller delvis bekostasoch sändning heltannonsering avav program som

bedriver sändningsverksamheten.denän somannan
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tekniskaFör upptagningar gäller avseenden särskildai vissa
begränsningar i grundlagsskyddet gäller för radio-märk väl intesom

handlarDet möjligheten krav granskningställat.ex. attprogram. om
och godkännande filmer, videogram eller andra tekniska upptag-av
ningar rörliga bilder jfrskall förevisas offentligt 3:8;YGLav som
YGL 1:3, andra stycket. Vidare bör grundlagsskyddet inämnas att
förhållande till tekniska upptagningar inte hindrar det i lag meddelasatt
bestämmelser straff på olika områden. gäller bl.a. i förhållandeDetom
till brotten otilllåten utlämning teknisk jfrupptagning YGL 3:11,av
BrB 16:10 otillåtet förfarandec, med pomografisk bild YGL 3:12
första stycket jfr förledandeBrB 16:1 ungdom1 YGL 3:12samt av
första stycket jfr BrB 16: 12.

På dessa och vissa andra områden där grundlagsskyddet i inteYGL
gäller eller begränsat i förhållande till radioprogram och/eller tek-är
niska upptagningar gäller dock det allmänna skydd för yttrande- och
inforrnationsfrihetema följer RF 2:1 och 12-13.som av

Etableringsfrihet5.3

Huvudprincipen enligt det råder etableringsfrihetYGL för sänd-är att
ningar radioprogram tråd YGL första stycket.3:1, Detav genom
innebär det inte kan ställas krav på tillstånd för bedriva sådanatt att
verksamhet. Däremothindrar inte etableringsfriheten enligt detYGL att
i lag meddelas föreskrifter i fråga skyldighet för nätinnehavare attom

för i denvissa utsträckning det behövs med hän-utrymmege program
till allmänhetens intresse tillgång till allsidig upplysning s.k.syn av

vidaresändningsplikt eller eller vidarecarry, ingripandenmust motom
fortsatt sändning utbud inriktas våldsframställningar,ettav som
pomografiska bilder eller hets andra stycket.folkgrupp YGLmot

Någon motsvarande etableringsfrihet gäller fördensom som
trådsändningar, har inte kunna föreskrivas för radiobaseradeansetts
sändningar. Orsaken den radiofrekvens-begränsade tillgången tillär
spektrum och det därför krävs säkerställer detatt ett system attsom
befintliga utnyttjas både effektivt ändamålsenligt. Såle-ochutrymmet
des föreskrivs sända radioprogram pårättenatt sätt änatt annat genom
tråd får regleras lag innehåller föreskrifter tillstånd ochgenom som om
villkor för sända YGL första och3:2, stycket. Föratt uppvägaatt
motverka de eventuella negativa effekter för yttrandefriheten som
denna begränsning etableringsfriheten för radiobaserade sändningarav
kan innebära, föreskrivs det allmänna radiofre-skall eftersträvaatt att
kvensema i anspråk på leder till vidaste möjligasätttas ett yttran-som
defrihet och informationsfrihet YGL andra stycket. Medan3:2,



Yttrandefrihetsgrundlagen 141SOU 1999:55

återfinns iför sända vissa radioprogrambestämmelser tillstånd attom
radiokommunika-omfattarTV-lagen lagenradio- och 1996:844, om

fördelning frekvensutrymmebestämmelsertion 1993:599 samtom av
används för sänd-utrustninginnehav och användning denav somom

ningarna.
sändningar gäller vidare RF:ssåväl tråd- radiobaseradeFör attsom

tillämpasinformationsfrihet skallgenerella regler yttrandefrihet ochom
får enligt YGLbegränsningar vidtas i sändningsrättenvid sådana som

får förbl.a. begränsningar endast3:3. innebärYGL Det göras attatt
samhälle ochgodtagbara i demokratiskttillgodose ändamål är ettsom

ochändmål skall uppnås RF 2:1i proportion till detstår somsom
skall dessutom kunnasända radioprogram2:12-13. Frågor rätt attom

bestämd isammansättningdomstol eller nämnd ärprövas av av en vars
eller har varit ordinarie domare YGL 3:5,lag och ordförande ärvars

första stycket.
framställningupptagningar omfattarEtableringsfriheten för tekniska

föreskriftermeddelasspridande. får dock lagoch Det omgenom
ellerbilder i filmer, videogramgranskning och godkännande rörligaav
medskall offentligt YGL 3:8,tekniska upptagningar visasandra som

Sådana bestämmelser åter-hänvisning till andra stycket.YGL 1:3
filmer ochgranskning och kontrollfinns i lagen 1990:886 avom

videogram.
för såväl radiopro-tidigare framhållits,Avslutningsvis gäller, som

före-lag får meddelastekniska upptagningar detatt genomgram som
tillhanda-respektive bevara ochskrifter bl.a. skyldighet spelaattom

arkiveringreferensband för granskning ochhålla pliktexemplar och
3:6 och 3:9.YGL

ochYttrandefrihetsbrott,5.4 ensamansvar

rättegångsordningsärskild

avseenden integenomgången YGL i vissaframgårDet attav ovan
innehållföreskrifter avseende dethindrar det i lag meddelas medatt

omfattas grundlagen. Detförmedlas de medier som avsom genom
och kommersiellagäller upphovsmäns rättigheter samtt.ex. annonser

relaterade tillför vissa gärningarmöjligheten införa straffatt typer av
pomografisk bild lämnasSkildring barn itekniska upptagningar. av

lagstif-tillämpningsområde. Således står detvidare helt utanför YGL:s
yttrande-det allmänna skyddet förfritt, dock med beaktandetaren av

vaddessa områden bl.a.informationsfrihetema i regleraoch RF, att
kriminalisering.gäller
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Härutöver kan under särskilda förutsättningar utdömas ävenansvar
för innehåll i och för sig omfattas grundlagen. handlar härDetsom av

gärningar missbruk yttrandefriheten ochutgöraom som anses av som
benämns yttrandefrihetsbrott. någon skall kunna dömas förFör att ytt-
randefrihetsbrott fordras s.k. dubbel täckning. Med dubbel täckning

gärningen måste kriminaliserad såväl i grundlagen iattmenas vara som
vanlig lag. Regleringen yttrande-frihetsbrotten återfinns i YGL 5av
kap. i huvudsak hänvisar till motsvarande tryckfri-regleringsom av
hetsbrotten i kap. SåvälTF 7 yttrande- tryckfrihetsbrotten kansom
delas i brottstyperna otillåtet yttrande uppvigling, hetst.ex. mot
folkgrupp, olaga våldsskildring och förtal och otillåtet offentliggö-
rande rörande uppgifter betydelse för riketst.ex. säkerhet och åsi-av
dosättande tystnadsplikt.av

Regleringen yttrandefrihetsbrotten bygger vidare, likt denTF,av
grundläggande principen endast förhand utpekad kanatt en person

ansvarig för yttrandefrihetsbrott, det s.k.göras ett ensamansvaret.
liggerEnsamansvaret den enligt fungerar utgivareYGLsom som av

radioprogram respektive teknisk upptagning jfrYGL 6 kap.,ett en
denYGL 4:1. Om primärt pekas utgivare olika orsakerutsom som av

inte kan ställas till inträder subsidiärt för andra enligt densvars ansvar
ansvarskedja föreskriverYGL det gäller vissaYGL 6:2. Närsom
direktsända radioprogram får i lag föreskrivas den framträder iatt som

skall för sina yttranden själv andraYGL 6:1,programmet ansvara
stycket.

Handläggningen yttrandefrihetsmål sker, likt tryckfrihetsmålav
kap., enligtTF 12 särskild rättegångsordning med tillgång till juryen

YGL kap.. skall yttrandefrihetsmål9 Den döma i bör betänka attsom
yttrandefriheten grundval i fritt samhällsskick, alltid uppmärk-är etten

syftet framställningssättet hellre fria fälla vidän änsamtsamma mer
tveksamhet YGL 1:5.

Tillämplighet5.5 ettur

konvergensperspektiv

Vad i radioprogram förutomYGL gäller i ljud-sägssom om program
radio också i television och innehållet i vissa andra sändningarprogram

ljud, bild eller sker med hjälp elektromagnetiska vågortextav som av
YGL tredje stycket. Enligt förarbetena1:1, syftet med definitionenär

grundlagen skall kunna tillämpas på alla kända varianter tråd-att av
och radiobaserade sändningar oberoende de förmedlar yttrandenav om

ljudradio, television, videotex, telefax eller i andra modernagenom
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tillteknik kommerdigitaloberoendeochtekniska format av om
användningl

informationförmedlingomfatta alltordeföljer YGLHärav att av
förmed-förutsättningunderelektromagnetiska vågormed hjälp attav
ochtill allmänhetensändning riktad ärlingen antingen utgörs av en

huvudregeln i YGLenligthjälpmedeltekniskamedavsedd att tas emot
begä-allmänheten påtillhandahållsupplysningarinnebäreller1:6, att

databehand-automatiskförmed upptagningarregisterdirekt ettran ur
tillrefererasfortsättningenidatabasregeln i YGL 1:9ling enligt

tillämplig-Databasregelnsdatabasregeln.respektivehuvudregeln
massmedieföretagtraditionelltdethet förutsätter äräven ettatt som

innehålletändramottagande inte kandentjänsten ochtillhandahåller att
används härmassmedieföretagtraditionellti registret begreppet som

i bestäm-räknassärskilda subjektför desamlingsbeteckning uppsom
avsnitt 5.2.2..melsen, se

traditionella utsänd-problem konstaterabjuder mindreDet attatt
huvudregeln,omfattastelevisionsprogramljudradio- ochningar avav

regel-uppdaterasinformationendärliksom sökbar text-TV genom
den tilltorde gällaallmänheten.utsändningar till Detsammabundna

RDS-tjänstenRadio System.Datakopplade RDS-tjänstenljudradion
förmedlasfrämstliktdet tjänsten text-TVvid ikan liknas text-TV att

ljudradiopro-fallhuvudtjänst, i dettatillutsänd sidotjänst ettensom en
radiomottagaren. Atttextfönster påvisas iInformationen ettgram.

kan upplevasökbar text-TVförhållande tillframför allt imottagarna
utsänd-efterolika sidorvalinteraktivtjänsten somavgenomsom

bedömningenförbetydelsesaknariningen lagras TV-apparaten, av
inteinteraktivitetformdennaSkälettillämplighet.YGL:s är att av

radioprogram-sändningeninnebär det är startarmottagarenatt avsom
met.

detillämplighet påblir analysen YGL:skompliceradMer nyaav
informationförmedlingfördistributionssätttjänster och somav

tekniskabakgrund denför långt, ochskulle förautvecklas. Det mot av
i dettafruktbart,inte hellerförmodligenutvecklingen att samman-vara
tillämplighet påanalys grundlagensheltäckandeefterhang sträva aven

ellerfinnsinforrnationstjänsterelektroniskamängd olikaden som nuav
hänvisasanalysgrundläggandesådantillgängliga.kan tänkas bli För en
förGrundlagsskyddbetänkandeMediekommitténsfrämst till nya

det följandedärför med inöjer migmedier SOU 1997:49. Jag att ge
Intemetområdet. Deochför digital-TVområdetvissa perspektiv

ocholikaanvändningentillbör, bl.a. med hänsynexempel avgessom
till-vägledning YGL:stillräckligintegrerade infrastrukturer, omge en

7 1990/91:64, 108.Prop. s
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lämplighet utifrån konvergensperspektiv. Genomgångenett avser
främst åskådliggöra tillkonsekvenser olika tjänsteratt att typerav av
följd konvergensutvecklingen kan förmedlas tillhandahållasochav
olika i alternativa, i bland integrerade, distributionssystem. börDetsätt
vidare påpekas vad i detta sammanhang redovisas digital-att som om

i högTV utsträckning gäller i fråga digitala ljudradiotjänster.även om
kanDet emellertid redan här påpekas tjänstermånga deatt av som

tillhandahålls dessa särskilt för digitalai TV-system, systemengenom
tjänster, kräver eller kommer kräva avkodare och/eller abon-att etten

för tjänsten skall tillgänglig. förhållande tordeDettaattnemang vara
dock sakna betydelse för tillämplighet. länge möjlighetenYGL:s Så att
teckna abonnemang och köpa avkodare för tordestår öppen envar,
tjänsten riktad till, respektive tillhandahållen, allmän-attvara anse som
heten huvudregelns al1mänhets-rekvisit.8respektive databasregelns

centraltEtt det gäller YGL:s tillämplighet i dessanärtema avseen-
den det allt ökande inslaget interaktivitet i de tjänsterrör mer av som
förmedlas. framgårSom tidigare avsnitt beror detta gradenattav av
interaktivitet kan påverka tjänst omfattas grundlagsskyddetom en av
eller inte; interaktiviteten används i olika avseenden avgräns-ettsom
ningskriterium vid tillämpningen såväl huvudregeln databasre-av som
geln. finns därförDet skäl något beröra huvudregelns ochnärmareatt
databasregelns tillämpning vad gäller graden interaktivitet innanav
olika perspektiv digital-TV och olika Internettjänster.typerges av

Interaktivitet5.5. 1

Tillämpningen huvudregeln förutsätter det handlar sänd-attav om en
ning riktad till allmänheten. detta krav ligger det denIär ärattsom
sändande initiativ sändningen. det iställetOm äreget startarsom

det eller andra sändningen såle-mottagaren sättet ärstartarsom ena
des huvudregeln inte tillämplig. det tveksamt huvudre-Däremot är om
gelns tillämplighet påverkas interaktivitet hardär mottagarenav en
möjlighet olika påverka innehållet i sändning, isättatt t.ex.en
direktsändning eller med hjälp telefonen införa iattgenom av annonser
text-TV-sändningar En sådan begränsning följer inte huvudregelnsav
ordalydelse; sändningen kan riktas till allmänheten motta-oavsett om

8 SOU 1997:49 174.s.
9 Mediekommittén kommer bl. till konklusionen betalteletjänstatta. om en
används för beställa i publiceras dettext-TV, underatt en annons annonsen

gäller för radioprogram, SOU 1997:49 178; Radio-ävenansvar som s. se
lagsutredningens betänkande, SOU 1994: 105, 238.s.
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samtidigt med sändningen eller i förväg kan påverka sändningensgarna
innehåll. formDenna interaktivitet sker med den ansvariges godaav
minne och fortfarandedet denne kontrollerarär och sänd-närsom om
ningen till allmänheten skall ske jfr i avsnittresonemanget om
möjligheten upprätthålla förutsättning för sti-att ett ensamansvar som
pulerande grundlagsskydd. Dessa omständigheter talar i viss månav
för huvudregelns tillämplighet inte påverkas möjlighetenatt attav
påverka innehållet i sändningarna.

Det gäller i Förhållande till databasregelns tillämplighet.motsatta
Databasregeln omfattar, enkelt uttryckt, upplysningar tillhanda-som
hålls allmänheten begäran. dessaI fall det såledesär mottagaren som

överföringen till sig själv; det handlar härstartar slags individu-ettom
ell kommunikation och inte, i till huvudregeln, samtidigmotsats om en
utsändning till allmänheten. Däremot omfattas inte sådan tjänsten om

också har möjlighet påverka innehållet. finnsmottagaren Om detatt en
moderatorsfunktion möjlighet granska bidrag innan de för-attsom ger
ändrar innehållet i databasen torde detta emellertid tillräckligt förvara

databasregeln fortfarande skall tillämplig jfr nedan, avsnittatt vara
5.5.3.

Orsaken till den skillnad här föreligga mellan huvudre-som synes
gelns och databasregelns tillämpningsområden vad gäller graden av
interaktivitet framgår inte explicit förarbe-YGL:saccepteras,som av

Det emellertid rimligt skillnadenär delvisten. återspeglar deatt anta att
begränsade möjligheter till interaktivitet följde den då rådandesom av
tekniken. Någon möjlighet påverka innehålletstörre i traditionellaatt
utsändningar ljudradio- och televisionsprogram förelåg inte. denIav
grad detta allt möjligt, skedde sändningen ändå på initiativtrots var av
den ansvarige för härigenom förmodligen kundeprogrammet som

ha tillräcklig kontroll sändningens innehåll för principenöveranses att
skulle kunna upprätthållas. Dessa möjligheterom ensamansvar

behövde därför inte problematiseras närmare.
De medier då betraktades det talas i förarbetena bl.a.som som nya
videotex°, och deras förväntade utveckling, karakteriserades där-om

framför allt möjligheten för självaemot sänd-mottagarna att startaav
ningarna begäran.på ansvarigeDen för innehållet kunde i dessa fall
inte ha sådan kontroll sändningen i fallet med deöveranses en som
traditionella utsändningarna ljudradio- och televisionsprogram.av
Eftersom dessa medieformer emellertid ansågs betydelsefulla ettur
massmedieperspektiv, infördes databasregeln för i viss utsträckningatt

låta dessa medieformeräven åtnjuta grundlagsskydd. Emellertid
avgränsades bestämmelsens tillämplighet i förhållande till databaser där

O Prop. 1990/91:64 58-59;jfr Prop. 1986/872151 och82-84 164-165.s. s.
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ansvarigesdet möjligt för påverka innehållet. Denär mottagarna att
kontroll innehållet råda sändningen avgö-över överatt somgenom

möjlighetrande kriterium med detta den ansvarigessynsättersattes av
istället råda innehållet.överatt

Di gital—TV5.5.2

medför digitaliseringen detdet gäller digitala TV-sändningarNär att
iblir möjligt tillhandahålla helt tjänster antingentyperatt sam-nya av

band med, eller fristående från de traditionella DessaTV-programmen.
såvälsändningar tillhandahålls och kommer tillhandahållasatt genom

infrastrukturer kombinationertrådbaserade och radiobaserade som
i kabelnät respektivedärav. handlar det här trådsändningarFrämst om

satellit.radiobaserade sändningar i marknät och via
telenätetutvecklingen xDSL-baserad teknik kanGenom ävenav

handlakomma förmedla bl.a. digitala TV-sändningar. kanDetatt om
från satellit.teleoperatör digital-TV marksändare elleremottaren som

telefonsta-Sändningama kan med i varje enskildt.ex. tas emot antenn
mottagningspunkt till telefonsta-tion eller spridas från central varjeen

abonnenter anslutna medtion. Till dessa stationer antalär ett ensom
del dessa sändningar i formsärskild mottagningsenhet kan ta avav

vidaresändningar telenätet.genom

"Skenbar " och "verklig" interaktivitet

TV-tjänsterna både skenbart ocholika grad kan de digitalaI vara
vilkenverkligt interaktiva, beroende de nämndabl.a. av ovan

för förmedlingen, till vilketinfrastrukturerna används jag åter-som
kommer nedan. Med skenbar interaktivitet tjänst motta-avses en som

återkoppling frånuppfattar interaktiv, någon egentliggaren som men
emellertid vid verkligtill den sändande inte. skersker Dettamottagaren

interaktivitet; möjlighet kom-returkanal attmottagarengenom en ges
municera antingen med den för ellersändningen annansom ansvarar

bidrar till det innehåll i sändningen vill på.mottagaren reagerasom som
iskenbar interaktivitet principielltEn uppnås sätt somsamma

delfallet med traditionell All informationtext-TV. tarmottagarensom
skillnad fråningår i utsändningen den sändande. Tillstartasav som av

sändaanaloga sändningar det dock möjligt i digitala sändningarär att
ibetydligt mängd information lagras och bearbetasstörre enen som

mottagningsenhet, s.k. set-top-box. skerDetta sättettt.ex. somen
användaren klar känsla Jämfört med traditionellinteraktivitet.ger en av
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text-TV innebär den ökade mängden också det inte endastutrymme att
och enkla bilder kan sändas multimediala till-är text ävenutansom

lämpningar med ljud och rörliga bilder dessutom kan integrerassom
med det traditionella TV-utbudet. Interaktiviteten sker dock endastmer
utifrån den information utsändningen lagras och uppdaterassom genom
i mottagningsenheten.

Skenbar interaktivitet kan också omfatta situationer där mottagaren
möjlighet välja mellan olika alternativ. Så fallet medäratt t.ex.ges en

s.k. near-video-on-demand-tjänster NVOD. Tjänsten bygger att
digitaltekniken skapar förutsättningar för sända fiera filmer elleratt

samtidigt i frekvensutrymme med viss tidsförskjut-program samma
ning. Mottagaren kan härigenom välja bland antal filmerett presente-
rade i varefter denne kort därefter kan den valda filmenen meny, se
eller uppleverMottagaren tjänsten interaktiv,programmet. som men
det handlar i realiteten utsändning den sändandestartasom en som av
där den valda filmen endast flera utsändningarutgör en av av samma
film sänds någon väljer dem eller inte däravut oavsett attsom om se
beteckningen near-video-on-demand.

Verklig interaktivitet uppnås främst mottagningsenhetenattgenom
för de digitala TV-sändningarna utrustad med funktionär gören som
det möjligt för användaren inte enbart passivatt mottagare utanvara en

aktivt kommunicera med omvärlden. Kommunikationäven kan härige-
uppnås med såväl den sänder tjänsten medt.ex. utnom som som annan

utsändningen vill komma i kontakt med mottagarna, t.ex.som genom
företag marknadsför olika produkter och tjänster.som

Möjlighet till verklig interaktivitet kan användas flera ochsätt
framför allt integreras med den utsända tjänsten på sätt görett attsom
vad tekniskt kan betraktas fiera tjänster utsändningenrentsom som

sändning riktad till allmänheten och returkanalen bäraresom en som av
individuell kommunikation, för framstår ochmottagaren som en

tjänst. Detta torde också utgångspunkten för den till-samma vara som
handahåller tjänsten. kanDet handla begärt.ex. att mottagarenom
information går vad tillhandahålls utsänd-utöversom som genom
ningen. Denne kopplas då automatiskt via returkanal, telenätett.ex.en
eller kabel-TV-nätet, till databas vilken information kanen ur mer
erhållas. kanDet också handla utföra banktransaktioner eller s.k.attom
elektronisk handel. detta led i kommunikationenNär väl är upprättat,
torde kommunikationen mellan i de flesta fall fortsätta iparterna retur
kanalen; så länge kommunikationen avsedd individuell finnsär att vara
inget skäl, varken ekonomiskt eller integritets- eller säkerhetsmässigt,

låta den tillgå den ursprunglige del i utsänd-att mottagaren som en en
ning till allmänheten. kommunikationDen således etableras i dettasom
skede skiljer sig inte från situationen där i stället förmottagaren, att
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data-sig med sin datorsitta framför kopplarTV-apparaten, mot enupp
hörTill sakenför transaktioner.bas, utföra olikaInternet, attattt.ex.

idensammakommunicerar med kanden databas mottagaren varasom
InternetuppkopplingdirektTV-initierade tjänsten vidsåväl den ensom

telenätet.över t.ex.
situationer däremellertid också finnaskanDet mottagaren genom

innehållet i sändningarna t.ex.möjlighet bidra tillreturkanalen attges
elleri pågående debatterskriftligen eller muntligen deltaattgenom

egenproduceradefrånrörliga bilder överfördabidra medattgenom
också handlavideoupptagningar, kanm.m.. Det mottagarenattom

sistnämndaexempel detsändning till sig själv. Ettsjälv ärstartar en
jfrTill skillnad från NVODvideo-on-demand-tjänster VOD.s.k.

databasväljer långfilminnebär VODovan att mottagaren t.ex. enen ur
förlångfilmenbeställning igång uppspelningensinoch sätter avgenom

till sig själv.sändning
skenbart inter-således konstaterassammanfattningsviskanDet att

sändningenpåverkarvarken innebäraktiva tjänster näratt mottagaren
medendastInteraktiviteten skerinnehållet i utsändningen.ellerstartar

sändande.sändningen denomfattasinformation startas avsomsom av
Mottagarenkan härinteraktiva tjänster.gäller för verkligtomvändaDet

individuell basis,sändningar till sig själv pådelsmöjlighet att startages
i sändningarsåväl dessa sändningarpåverka innehållet idels att som

riktade till allmänheten.

tillämplighetoch databasregelnsHuvudregelns

interaktivitet avgörandegradentidigareredan framgåttSom är enav
olika tjänster tillhan-tillämplighet på degäller YGL:sfaktor vad som

inteTV-sändningar. Så länge detsamband med digitaladahålls i är
omfattastorde sändningensändningenstartarmottagaren avsom

gälleruppfyllda.också övriga förutsättningar Dethuvudregeln ärom
regel-dessaandra tjänster,såväl NVOD-tjänster oavsett att genomsom

kan framståmottagningsenhetenutsändningar eller lagring ibundna
förmedlassändningeninteraktiva för och oavsettmottagarna omsom

tordetidigare redovisaderadio eller tråd. Med detvia synsättetgenom
dess-andradet ellerbetydelse pådet sakna sättetmottagarnaom ena
kom-innehållet i sändningen,kan påverka själva attt.ex.utom genom

regelbundnadenautomatiskt uppdaterarmunicera med databas somen
åtgärdertill allmänheten.utsändningen visst innehåll Dessaettav

fortfarandegoda minne och detgenomförs med den ansvariges är
allmänheten skallsändningen tillkontrollerar ochdenne närsom om

verksam-det på vilketden ansvarigeske; det också sättär genomsom



SOU l999:55 Yttrandefiihetsgrundlagen 149

heten ordnad bestämmer innehållet utsändningeni kan påverkasär att
och i vilken grad innehållet skall kontrolleras innan det sänds ut.
Huvudregeln omfattar då såväl skenbart verkligt interaktiva tjäns-som

så länge interaktiviteten inte innebär själv kanter att mottagaren starta
sändningen.

Huvudregeln däremot inte tillämplig VOD- och liknandeär
tjänster där själv sändningen den information hanmottagaren startar av
eller hon vill del Detsamma gäller då sändningta mottagarenav. av en

omfattassom huvudregeln sin aktivitet, medvetet ellerav genom
omedvetet, via returkanal kopplas och erhåller informationmoten upp
från databas på Internet. i denna delDet kommu-t.ex. ären senare av
nikationen inte längre frågan sändning riktad till allmänheten,om en

individuell kommunikation mellan användaren och denutan t.ex.om
aktuella databas vilken informationen tillhandahålls. Informationur

dels omfattas utsändningen riktad till allmänheten och dels till-som av
handahålls individuellt från databasen, kan tillhandahållas växelvis utan

detta framgår för användaren. torde såledesDetta innebäranärmareatt
huvudregelns tillämplighet kan skiftaäven beroendeatt sättsamma

aktivitet.mottagarens
De tjänster på den angivna grunden inte omfattassom ovan av

huvudregeln kan däremot omfattas databasregeln. Förutsättningarnaav
databasen tillhandahålls sådant massmedieföretagär att ettav som
i bestämmelsen och det inte möjligt för användarenäratt attavses

ändra i databasens innehåll. förutsättningarOm dessa inte uppfylls fal-
ler således tjänsten utanför grundlagsskyddet i YGL.

5 Internet

Internet kan beskrivas plattform för kommunikation och till-som en
handahållande olika tjänster, bl.a. multimedietjänstertyperav av
www. kan också integrerasInternet med andra tjänsteplattformar,

kabel-TV-nät och marknätet för förmedling digitala TV-tjänstert.ex. av
se ovan.

Information förmedlas begäranpå databasregelnsom -

flestaDe tjänsterna på bygger i huvudsakInternet på interaktivitet.
Användaren inititativet söka tjänsterna och formed-tar attgenom upp
lingen information sker dennespå begäran. förhållande till fråganIav

YGL:s tillämplighet olika former internetbaserade tjänsterom av
handlar det i dessa avseenden således inte huvudregelns tillämplig-om
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vilkenisändningeneftersomhet utanmottagarna,startas omav
direktsänd-dock nedanjfrtillämpligdatabasregelnutsträckning är om

databasregelnförutsätteravsnitt 5.2.2. attframgårningar. Som av
denochmassmedieföretagtraditionellttillhandahålls atttjänsten ettav

bl.a.innebärregistret. Detinnehållet iändra attinte kanmottagande
delta-därdebattfora,chat-tjänster,anslagstavlor,elektroniskas.k. etc.

kontrollmöjlighetnågondirektinnehålletpåverkasjälva kan utangarna
fallaförväntaskangenerellttjänsten,tillhandahåller utan-för den som

tillhandahållertillämpningsområde. denOmdatabasregelnsför som
inläggenbehandlamöjlighetdäremot hartjänsten att engenomen

tordeallmänheten,tillgängliga förblirdemoderatorsfunktion innan
till-för dessförutsättningarövrigatillämpligdatabasregeln omvara

denharmoderatorsfunktionenuppfyllda. Genomlämplighet är som
innehålldetrådamöjlighetnämligen övertillhandahåller tjänsten att

hante-medjämföraskanvilketi databasen,blir tillgängligt t.ex.som
dagstidningar.insändarinlägg iringen av

endasttillhandahålls på begärantjänsterförekommakanDet att som
innehållet. Ettmedbidramöjlighetanvändareni delarvissa attger

webbplatsdagstidnings utöverskulle kunnaexempel somvara en
därdebattforumtillhandahållermaterialredaktionelltoch ettannonser

databas-tordeframgåttredandiskuteras. Somdagsaktuella frågorolika
tillåtermoderatorsfunktionfinnstillämplig detregeln somenomvara

hemsidan.de läggsinnanmoderatorbehandlasinläggen utatt enav
tordesåhemsidantillgängligablir direktinläggen däremotOm

mån dettavadgrundlagsskyddet. Iutanförfalladeltjänsten i denna
vidaretordei sin helhet avgörasgrundlagsskyddet för tjänstenpåverkar

urskiljautanför gårfallerdel tjänsteni vilken mån den attsomavav
emellertidavseendei dettamåsteRättslägetinnehållet.från det övriga

oklart.bedömas som

huvudregelnWebbutsändningarMassutskick och -

aktivitetÄven fall baserasi de flestaInternettjänster mottagarnasom
massdistribu-baserasInternettjänsteremellertidfinns det även som

huvudregelntillämpaaktuelltkantionstekniker där det att omvara
konstate-Mediekommitténallmänheten.riktade tillsändningar ärsom

ihuvudregeln,medierförGrundlagsskyddbetänkandesittrade i attnya
faxap-massutskick medgällt förharsedan tidigaremed vadlikhet som

massutskick.används förtillämplig dåkan e-postävenparater, vara
obe-ochtillräckligtmottagarkretsendockförutsättning är storEn är att

SOU 170-172.1997:49 s.



SOU 1999:55 Yttrandefrihetsgrundlagen 151

stämd och utsändningen härigenom kan betraktas riktad till all-som
mänheten. En sådan utsändning kan tekniskt åstadkommassett t.ex.

användningen distributionslistor i princip kan innehållagenom av som
nästintill obegränsat antalett mottagare.
Motsvarande distributionssätt kan användas för tjänster www.

Ofta refereras här till förmedling information webbutsänd-av genom
Enligt Svenska datatermgruppensningar. ordlista definieras webbut-

sändning utsändning webbsidor och liknande informationsom en av
med pushteknik. Pushteknik definieras i sin klientserver-tur som en
teknik innebär sänder data klienten haratt utan attsom servern
efterfrågat dessa. Tekniken torde således kunna användas sättett

i likhet med vad diskuterats massutskick medsom, som ovan om e-
kan betraktas sändning riktad till allmänhetenpost, enligtsom en

Ävenhuvudregeln. här förutsätts den tillhandahåller tjänstenatt som
har något underlag för adressera sändningen till Attatt mottagarna. en
distributionslista med individuella adresser används torde inte innebära

från kravet på sändningen skall riktad till allmänhe-ett avsteg att vara
så länge sändningen riktar sig till krets och tjänsten,ten större t.ex.en

abonnemang, förär öppengenom envar.
Det bör i detta sammanhang emellertid pushteknik inoteras att

praktiken framför allt används möjlighetsättett mottagarnasom ger
förhand individuella val vilken informationgöra de skall fåatt av

tillsänd. Detta kan medföra särskilda problem vid bedömningen av om
webbutsändning kan riktad till allmänheten eller den ären anses om

individualiserad på utesluter huvudregelns tillämplighet.sättett som

z Definitionen vidare följande kommentar: "Detta teknikområde ganskaärges
och terminologin fortfarande vacklande.nytt, skerär Det vid traditionellsom

webbanvändning kan benämnas med pull, dvs. webbläsaren "drar" aktivteng.
till sig webbsidorna från webbservern. Eng. push betecknar teknik:motsatten

"trycker informationut" till klient. Kanalliknelsen analogiären server en en
med hur upplever tv-mediet. striktl teknisk mening handlar detman
naturligtvis inte kanaler, för användaren upplevs det så: väljerom men man
mellan ansluta till olika webbutsändares tjänster,att och skickar utsom var en

visst innehåll.ett
Skillnaden mellan pushteknik och pullteknik dock ofta inte så detär stor som
låter utsändningen begärs oftast klienten och användaren kan medav-
klientprogrammet vilken innehåll ska sändas. Ser i ställetstyra typ av som man

till funktionen, kan liknas vid prenumeration, skulle kunnamer som en man
tala webbprenumeration. Svenska datatenngruppens ordlista, version 14,om
den 12 april 1999; www.nada.kth.se/dataterm.
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direktsändningarSärskilt om

för-itillämplighetfrågan YGL:sfinns skälDet närmareatt omse
delskanDetdirektsändningarförmedlingen Internet.hållande till av

ochljudradio- TV-programvidareförmedlinghandla t.ex. somavom
tjänster,för dessainfrastrukturertraditionellasamtidigt sänds genom

medium.exklusivtfungerardärdirektsändningar Internetdels somom
enkelrelativtmedkan konsertsistnämndaExempel det somvara en

vidareförmed-för direktbegäranutrustning tillgängligdigital görs
endastling Internet.över

direktsändningargjorde bedömningenMediekommittén t.ex.att av
databasregelnenligtbegäraninte skerrealtid vialjudradio i Internet

vid kretsriktas tillden ärunder huvudregelnfaller omutan somen
realtid,sker isändningenenvar. närMotiveringenför attöppen var

det inteljudfilerlagringtidsfördröjning och ärdvs. motta-utanutan av
ocksåpåpekadesavsändaren. Detsändningen utanstartargaren som
villtiden till allapågår helatillfällensändningen vid dessa taatt som

skiljer sigsändning intesådanmenade härKommitténdel den. att enav
inteförefallerkabel-TV-nät. Detdirektsändning ifrån t.ex. somen

vidareförmedlingsidan,mellan, ååtskillnadnågonKommittén gör ena
andra sidan,och, åvia marknätetsamtidigt sändsljudradio somav

exklusivt medium.fungerardirektsändningar där Internet som
möjlig-förmedlingssätt Internetbakgrund de olikaMot som gerav

följerfråga.denna Detpådock skälhet till finns det närmareatt avse
förmedla infor-huvudsak finns tvådet igenomgången sätt attattovan

förmedlasinformationenkanAntingenmation på Internet.över genom
sändningen till olika adres-tillhandahåller tjänstenden startaratt som

tillgängligdenellerwebbutsändning görsjfr attsater genomovan om
Båda dessasig denna.kopplarför demwebbplatsvia motuppsomen

direktsändningarförmedlaföranvändaskan ocksåförmedlingssätt att
situatio-ellervidare-förmedlingdet handlarInternet, oavsett om om

exklusivt medium.användsdär Internet somner
emellertidförmedlingssättskillnad mellan nämnda ärintressantEn
tillhanda-denWebbutsändningarförhållande tillmedan det i äratt som

vidareförmedlingenellerdirektsändningen,håller tjänsten startarsom
direktsändningendådetgäller delvisdenna, till motsattamottagarna,av

sistnämndawebbplats. 1viatillgängligförmedlas görasatt engenom
sig Inter-kopplasändningenvill delfall måste den motta uppavsom

sändningendärwebbplatsförst efter deneventuellt sökakontaktanet,
klickaochmarkeraoch där val,tillhandahålls göra attett t.ex. genom

http://www.moonfire.se/clubmotor/.3 CybercastClub LIVESe Motorst.ex.
‘ 1997:43 181.SOU s.
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symbol. Genom åtgärden det själv denär öppnarmottagarenen som
förbindelse vilken förmedlingen direktsändningen sker ige-genom av

Det således också förmedlingenär till sigmottagaren startarnom. som
själv, inte själva direktsändningen finns tillgängligän påom som
webbplatsen.

Framför allt i förhållande till situationen där direktsändning görsen
tillgänglig via webbplats det tveksamt i vilken utsträckningären
Mediekommitténs jämförelse med kabel-TV-sändning kan använ-en
das. realitetenI sker i dessa fall nämligen inte utsändning helaöveren
Internet till helst önskar den. handlarDet inteta emotvem som som ens

utsändning till begränsad del Internet endast till demutanom en en av
vid det aktuella tillfället begär sändning förmedlarattsom en som

direktsändningen skall traditionellEn direktsändning i ettkabel-starta.
TV-nät sker däremot utsändning i hela kabel-TV-nätet ochgenom en
baseras således inte särskild begäran de vill deltaen av som av
sändningen.

Frågan detta tillgängliggörande direktsändningar för-är om av som
medlas begäranpå uppfyller kraven enligt huvudregeln på sänd-att
ningen skall riktad till allmänheten och härunder ske initiativpåvara av
den sänder. framgårSom avsnitt 5.2.1. innebär detta enligtsom av
YGL:s förarbeten den sändande särskild begäran frånatt utan mottaga-

riktar sändningen till helst önskar den;ta emot mot-ren vem som som
skall varken kunna eller behöva aktiv slåtagaren än attvara mer av

eller på den mottagande utrustningen för del det innehållatt ta av som
sändningen avsedd förmedla.är att

kan inteDet för givet tillhandahållande direktsänd-tas att ett av en
ning beskrivits uppfyller dessa förutsättningar.sätt Sär-som ovan
skilt beaktar aktivitet han eller hon villnäratt mottagarens taom man
del direktsändningen inte skiljer sig från han eller hon någraav om
minuter vill del den lagrade versionen den tidigaretasenare av av
direktsändningen. torde nämligenDet inte råda något tvivel denattom
lagrade versionen i detta fall faller utanför huvudregeln; sändningen

här på begäran Mottagarens grad aktivitet istartas mottagaren. ärav av
dessa fall emellertid densamma den information han deloavsett tarom

lagrad eller direktsändningär tillgänglig viautgörs ärav av en som
databasen. Emellertid så länge det inte självaär mottagaren startarsom
direktsändningen, det fortfarande den ansvarige för direktsänd-är
ningen, respektive vidareförmedlingen denna, direkt-avgör närav som
sändningen skall respektive finnas tillgänglig för vidareförmed-starta
ling på begäran. Direktsändningen pågår här hela tiden möjlighetutan
för påverka den skall börja eller sluta. vidare-Hurmottagaren näratt

5 1986/87:15,Prop. 164-165;jfr 1990/91:64, 109-110.s. prop. s.

6 19-0366Konvergens. , ,
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nödvändigtvisfråga inteskerförmedlingen sedan är somannanen
riktatbetraktafråga vadbehöver avgörande i är att somsomomvara

enligt huvudregeln.till allmänheten
detfinnsMediekommitténsbakgrund ochdennaMot resonemang

huvudregelnomfattastalar för direktsändningarmycket att oav-avsom
Webbutsändningar ellerförmedlasde görasattsett genomgenomom

handlardetbegäran via webbplatstillgängliga samt oavsett omen
samtidigtljudradio- och TV-programvidareförmedling somavom

eller direkt-dessa tjänsterinfrastrukturer försänds traditionellagenom
förut-medium.exklusivt Utöverdär fungerarsändningar Internet som
ställetavgörandeitorde detriktad till allmänhetensättningen att vara

tids-sker i realtid dvs.sändningdet handlar utanatt somom envara
förmöjlighetfiler,fördröjning och lagring attmottagarenutanutan av

villhela tiden till allapågården skall och denavgöra när starta att som
Även talar föromständigheterfleradet finnsdel den.ta somav om

emellertid bedömasrättslägettillämpning huvudregeln måstedenna av
databasregelnmindre tviveltorde det rådaoklart. Däremot attomsom

inte handlareftersom deti detta sammanhanginte kan tillämpas om
register.finns lagrade iupplysningar ettsom

till förmedlingrelaterasförda diskussionen kanDen även avovan
gällerinfrastrukturer Detandra Internet.direktsändningar ängenom

iförmedlas på begäranförhållande till direktsändningarit.ex. som
och 7.5.2.nedan, avsnitt 6.6.3eller kabel-TV-nättelenät se

Sammanfattning5.5.4

konvergensperspektivtillämplighetGenomgången YGL:s etturav
konvergensutveck-innebärsaker. det förstavisar framför allt Förtre

olikainnehåll kan regleras påtjänstetyp ochlingen att sammasamma
tillutsändningskervilket förmedlingen somberoende sättsätt en

bero-i vissa avseenden,individuell och,allmänheten eller på begäran
idatabasregelntjänstensubjekt tillhandahållervilketende som

VOD-tjänsterNVOD-tjänster ochhandlakanYGL 1:9. Det t.ex. om
dengrundpåfilmer ochomfattar attsom avprogram, mensammasom
till-och den andrautsändning till allmänheten NVODutgör enena

regler.omfattas olikahandahålls begäran kanpå VOD av
ochinfrastrukturersammansmältningendet andra medförFör av

kan integrerastill allmänhetensändningar riktadetjänster äratt som
överföringensjälvakombineras med tjänster däroch startarmottagarna

tillhandahålls.i de tjänsterkan påverka innehålletiblandoch även som
infrastrukturvilkeneller mindre gällatordeDetta oavsett sommer
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och exempel från digital-TV-området och Internetomrâdet iavses ges
de föregående avsnitten.

Effekten huvudregelns respektive databasregelns tillämplighetär att
kan skifta inom för och tjänsteutbud,t.o.m inom vadettramen samma

för kan uppfattas och tjänst. denFörmottagarensom som en samma
bedriver verksamhet kan detta följaktligen innebära olikaattsom

ansvarsregler gäller växelvis för vad för denne tillhan-är avsett attsom
dahållas inom för och tjänsteutbud, ibland ochettramen samma en

tjänst. Eftersom databasregelns tillämplighet dessutom förut-samma
det traditionellt massmediesubjektsätter tillhandhålleräratt ett som

tjänsten, kan detta innebära verksamheten växelvis helt falleräven att
utanför YGL och valet infrastruktur och tillhandahållaatt sätt attav
tjänsterna kan påverka vilka regler gäller för verksamhetenssom
bedrivande.

detFör tredje råder viss oklarhet huvudregelns tillämpning vadom
gäller direktsändningar finnsInternet. Det i och för sig omständig-
heter talar för huvudregeln skall tillämplig i dessa fall,attsom vara

rättsläget måste ändå bedömas oklart. bör ocksåDet noterasmen som
huvudregeln inte kan tillämpas i detta sammanhang, torde inteatt om

heller databasregeln tillämplig, vilket följer det vidattvara av en
direktsändning och vidareförmedling därav inte handlar upplys-om
ningar finns lagrade i register.ettsom
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6 Radio- och TV-lagen

6.1 Bakgrund syfteoch

Radio- och TV-lagen trädde1996:844 i kraft den december1 1996
och innebar, förmed undantag lokalradiolagen vid denna tidpunktsom

föremål för utredning,särskild den tidigare relativt disparataattvar en
radiolagstiftningen sammanfördes från sju lagar till lagarDeen. som

radio- och TV-lagen radiolagen, närradiolagen,ersattes genom var
lagen rundradiosändningar finländska televisionsprogram, lagenom av

radiotidningar, lagen satellitsändningar televisionsprogramom om av
till allmänheten, lagen kabelsändningar till allmänheten lagensamtom

förbud i fallvissa rundradiosändningar havet. Utred-öppnamotom
ningen den framtida kommersiella lokalradion har vidare föreslagitom

reglerna lokalradio inordnas i radio- TV-lagenochatt om
Radio- och TV-lagen i fortsättningen används RTVLäven utgör

här särskilt regleringsområde inom i övrigt förhållandevis oregle-ett en
rad massmediesektor. syfte tillvaraLagens de särskilda behovär att ta

tillgänglighet och mångfald, föreligga ljudradio- ochpåav ansessom
TV-omrâdet, ställa vissa krav i samband med förmedlingsamt att av
visst innehåll dessa medier. Behovet särreglering hargenom av en
framför allt orsaker. det första följerFör det radiofrekvensut-tre attav

begränsad och samtidigt betydelsefullärrymmet etten resurs ur mass-
mediepolitiskt perspektiv. har därför viktigt utifrånDet ansetts att
massmediepolitiska överväganden ochkunna prioritera använd-styra
ningen vissa radiofrekvensområden. det andra fyller ljudradionFörav
och televisionen viktig funktion massmedier allmänhetensien som

public service. har medföraDetta behov kunnatjänst ansetts attav
ställa särskilda villkor på ljudradio- och TV-verksamheter till-som ges
stånd bedriva frekvensutrymmetfsändningar i det nämnda detFöratt
tredje har ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft

medföra behov särskilda innehållsregler allmänansetts ett utöverav
lagstiftning, vad gäller våldsskildringar och marknadsföring. Tillt.ex.
skillnad från de förstnämndatvå skälen för särreglering, det sist-ären
nämnda inte till radiobaserade sändningar omfattar ljud-avgränsat utan

1Lokal- och närradiokommittén; SOU 1996:176, lokala radion.Den
2 SOU 1999: framtida kommersiella14, Den lokalradion.
3 SOU 1999:14, framtidaDen kommersiella lokalradion.

1995/96:Prop. 160 76.s.



1999:55SOURadio- och V-lagenT158

infrastrukturvilkentelevisionssändningarradio- och oavsett genom
förmedlas.dessa

Regeringentillämpning.inblandade i lagensFlera myndigheter är
förtillståndmeddelafalltillämpligaiTV-verket haroch Radio- och att

Granskningsnämndentelevisionsprogram.ljudradio- ochsändningar av
och Konsu-JustitiekanslernGranskningsnämnden,för radio och TV

programinnehåll ochtillförhållandeiharmentombudsmannen ansvar
i övrigt.för tillsynenTV-verketRadio- ochprogramplacering. svarar

Tillämpningsområde6.2

ochljudradio- TV-pro-sändningaromfattarTV-lagenRadio- och av
allmänhetenriktade tilltext—TV-‘sökbarhärunder äräven somgram

1:1. Enhjälpmedel RTVLmed tekniskaoch avsedda emotatt tas
ochsamtidigtdenendastallmänhetenriktad till utansändning omanses

den.villhelstförtillgängligsärskild begäran emottaär somsomvem
satellitsändningarochtrådsändningarSåväl marksändningar som

sändningentillämplighetför lagensbetydelseomfattas. saknarDet om
digital.elleranalogär

tillämpningsområde begrän-emellertid lagensavseendenI vissa är
fler 100sändningen nårendast änomfattasTrådsändningarsat. om

skyldighetKabeloperatörersstycket.första attbostäder 1:3,RTVL
nårsändningarfördock redangällervissavidaresända somprogram

omfattasLokalradiosändningar8:1.tio bostäder RTVLfler än av
emellertid Utred-harredanavsnitt 9.1;lokalradiolagen nämntsse som

före-1999:14lokalradion SOUkommersiellaframtidaningen denom
TV-lagen.radio- ochinordnas iskalllokalradioreglernaslagit att om

ljudradioprogramochregler för TV-programsärskildaVidare gäller
TV-Reglernatillämplighet.territoriellatillförhållande RTVL:si om
TV-enlighet med EG:siutformadeoch1:2följer RTVL äravprogram

innebär iutformadrelativt komplextBestämmelsendirektiv. är men
sänder TV-program ärtillämplig då denlagenhuvudsak äratt som

dentillämpligändålagenfalletså inteetablerad i Sverige. Om ärär om
Sverige,iupplåtenfrekvensanvänder sigsänder är ensomav ensom

satellitupplänkeller ärSverigetillhörsatellitkapacitet somensom
EES-statnågondock integällerSverige.belägen i Detta annanom
ingetkriterier. Ommotsvarandeenligtfor sändningenskall avansvara

medbedömasjurisdiktionsfrågantillämpliga skallkriterierdessa är
följande ioch För-artikeli 52etableringbestämmelsernahjälp omav

ochRadio- TV-gemenskapen.Europeiskaupprättandedraget avom

5 1995/962160 65.Prop. s.
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lagen dessutom tillämplig denär efter ha varit etablerad iattsom,
Sverige, etablerar sig i EES-stat i syfte kringgå svensk lag-atten annan
stiftning verksamheten huvudsakligen riktarnär sig till Sverige.

Satellitsändningar ljudradioprogram kan i Sverigetas emotav som
omfattas den bedriver sändningsverksamheten har sitt hemvistom som
i Sverige eller sändningen till satellit sker från sändare här i landeten
RTVL 1:4.

6.3 Tillstånd och registrering

Tillståndsplikt gäller för sändningar ljudradio- eller TV-programav
radiofrekvenser under 3 GHz RTVL Tillståndsplikten2:1. skall ses

bakgrund ljudradions och televisionens funktionmot av som massme-
dier i allmänhetens tjänst public service och behovet utifrånattav
massmediepolitiska överväganden kunna och prioritera använd-styra
ningen inom det angivna radiofrekvensområdet detta ligger bl.a.I
målsättningen alla bor i Sverige skall ha tillgång till åtminstoneatt som

minimiantal ljudradio- och TV-program ochett dessa sändningarattav
skall tillgodose olika behov med innehålletavseende på

Undantag från tillståndskravet gäller for sändningar sökbar text-av
TV sker från radiosändare används för andra sändningar medsom som
stöd tillstånd enligt radio- och TV-lagen eller lokalradiolagen. Till-av
stånd krävs inte heller för sändningar särskilt anpassade förärsom syn-
eller hörselskadade och under högst fyra timmarägersom rum om
dygnet från sådan radiosändare RTVL andra stycket.en

Regeringen och Radio- och TV-verket tillståndsmyndigheterär
RTVL 2:2. Regeringen meddelar tillstånd för sändningar TV-pro-av

for sändningar ljudradioprogram i hela landet eller till utlan-gram, av
det, for vissa ljudradioprogram i lokala sändningar inte uppfyllersom
kraven för närradio eller lokalradio för lokala digitala ljudradio-samt
sändningar. Radio- och TV-verket meddelar tillstånd för bl.a. närradio-
sändningar och lokalradiosändningar.

Sändningar med tillstånd regeringen får förenas med särskildaav
villkor innebär sändningsrätten skall opartiskt och sak-att utövassom
ligt med beaktande vidsträckt yttrandefrihetsamt och infor-attav en
mationsfrihet skall råda i ljudradion och televisionen RTVL 3:1. Där-

kan sändningstillståndutöver förenas med villkor rörande vissaett
andra skyldigheter t.ex. geografisk täckningsgrad, tillgänglighet for

och hörselskadade, programinnehåll användande visssamtsyn- av

° Prop. 1995/962160 ff.76s
7Jfr 1995/96: 160 71.prop. s.
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Tillståndsvillkor kansändare.sändningsteknik och vissa även avse
sponsradeochsändning reklam,förbud samtmot programannonserav

får inne-Villkor3:2-3.diskriminera RTVL ävenannonsörermot att
till-erhållerinflytandet i företagochägarförhållandenabära ettatt som

3:4.begränsad omfattning RTVListånd inte får förändras än enmer
avtal mellandet medtillståndsvillkor harOrdningen med systemersatt

gällde.tidigareoch tillståndshavarenstaten som
ochsatellitsändningardvs. trådsändningar,Övriga sändningar,För

lagen från YGL:sutgårradiobaserade sändningar 3 GHz,andra över
registre-dessa gäller däremotetableringsfrihet.princip För enom

sändnings-för den bedriverPlikten gällerringsplikt 2:3.RTVL som
sändnings-räkning bedriverförverksamhet och för den annanssom

satelli-satellitkapacitet s.k.eller upplåtersatellitverksamhet över
tillståndsbe-förgällerRegistreringspliktententreprenörer. även annan

ochsökbarsändningar text-TVsändningsverksamhet såsomfriad av
hörselskadadeför ellersärskilt anpassadesändningar är syn-som

det innehålldet med avseenderegistreringenHuvudsyftet med är att
ansvarig för verk-fastställasförmedlas skall kunna ärvem somsom

samheten.

innehåll, reklam ochRegler6.4 annanom

annonsering

medfår förenasvillkorsärskilda innehållsrelateradedeUtöver som
ochinnehåller radio- TV-regeringen,sändningstillstånd meddelande av

placeringinnehåll,bestämmelserlagen andraäven programmensom
bakgrund Sve-bl.a.skall i detta avseendeRegleringen mot avsesm.m.

för televi-minimistandarderupprätthålla vissaförpliktelserriges att
bl.a. sänd-TV-direktiv. handlarenligt Detsionssändningar EG:s attom

begränsningarandel europeiskaskall ha vissningarna program, omen
pornografiinnehåller våld ochoch krav vad gäller samtprogram som

fastslåskap..och sponsring RTVL 6-7 Härutöverregler reklamom
tillskalltillstånd regeringensänder medsärskilt den attatt seavsom

demokratiskapräglas detprogramverksamheten helhet stats-avsom
ochlika värdealla människorsskickets grundidéer och principen om

gällerl.Vidareoch värdighet RTVLenskilda människans frihetden
närradiosändningar RTVL 6:6-7.innehållsregler försärskilda

isökbarkaraktär präglar text-TVgrund den särskildaPå gessomav
sänd-tillämpningsregler för dennaavseenden särskildavissa typ av

8Jfr 1995/96: 160 75.prop. s.



och V-lagenSOU Radio- T 1611999:55

beteckning för sändningarnaningar. gäller för angivandeDet av
sändning särskild signatur i samband medRTVL 6:9, annonserav

ochmeddelande i samband med sponsrade RTVL 7:1samt program
sändningstid och8. Vidare skall reglerna annonsandel annons-avom

placering inte tillämpas sökbari relation till text-TVprogram
RTVL och7:5 7.

Vidaresändningsplikt6.5

s.k. gäller under vissasärskild vidaresändningsplikt carryEn must
forförutsättningar förfogar anläggningför den elleräger över ensom

anläggningentrådsändning FörutsättningarnaRTVL 8:1. är att
ochanvänds för vidaresändningar till allmänhetenTV-programav

sändningarna fler bostäder. Plikten innebär skyldighetnår tioän atten
till fastigheter anslutna till anläggningende boende i är utanattse som

kostnad sker med tillstånd frånkan TV-sändningarta emot rege-som
i området villkor särskildringen och avseddaär att tas emot utan om

betalning. underhåll själva får dockAvgifter för service och nätet
praktiken hänvisade till detutgå. Orsaken dessa hushåll iär äratt pro-

förgramutbud kabelföretaget sänder Någon praktisk möjlighetut.som
i principdet enskilda hushållet välja kabelföretag föreliggerannatatt ett

tillfredsställandeinte och oftast har de heller inte möjlighet ordnaatt
bestämmelsen därförmottagning hand. Syftet med är attegen

tillsäkerställa kabelansluten fastighet får tillgångde bor iatt som en
bott iprogramutbud de skulle haft de inte hade ensamma som om

fastighetsådan
till-omfattar högst sändsSändningsplikten TV-programtre avsom

TV-avgiftsmedel ochståndshavare verksamhet finansieras genomvars
annan tillståndshavare. Skyldighetenhögst frånTV-programett en

delsgäller endast för sändningstillståndet har förenatssändningar där
mångsi-med krav opartiskhet och saklighet, dels med villkor ettom

sändsdigt programutbud där det skall ingå nyheter. Program utsom
endast vidare det ocksåenbart med digital teknik, behöver sändas om

Vidaresänd-sänds med sådan teknik.andra i anläggningenprogram
Skyldighetenningen behöver då endast ske digitalt.programmetav

försgäller inte för anläggning där begränsat antal TV-programetten
digitalfram till abonnenterna kopplat telenät med hjälpett avgenom
regle-teknik xDSL-baserad teknik. Syftet med detta undantag är att

förringen vidaresändningsplikt inte skall begränsa incitamentenav

9 1995/96:l60 125-126.Prop. s.
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iöverföringutveckla teknik för TV-programolika aktörer nätatt avny
slag.°olikaav

särskiltskall dessutomfler bostädersändningarna når 100Om än ett
sändningar TV-kostnadsfritt förtillhandahållasbestämt utrymme av

lokalautseddaTV-verketfrån eller flera Radio- ochettprogram av
kabelsändarforetag RTVL 8:2 §.

Tillämplighet6.6 ettur

konvergensperspektiv

möjlighetenochden digitala sändningsteknikenUtvecklingen attav
för för-distributionstekniker och distributionssystemintegrera olika

frågoravseendentelevision, i olikamedling ljudradio och avreserav
allt handlar dettillämpningsområde. Framförförbetydelse RTVL:s om

på.det finns anledningområden närmareatttre sesom
ljudradio- ochvad TV-första området fråganDet utgörrör om som

följer sändning,mening. Frågani RTVL:s oavsettatt omav enprogram
omfattasriktad till allmänheten, endastden uppfyller kravet att vara

ljudradio- ellerbetraktas TV-den samtidigt kanRTVL som enav om
tillämpningsområde YGLsändning. har såledesRTVL änsnävareett

liknandeomfattar vissaoch TV-sändningarljudradio- ävenutöversom
riktade tilldeelektromagnetiska vågoröverföringar med hjälp äromav

respektive 1:9.omfattas databasregeln; YGL 1:6allmänheten eller av
sändningsteknikinförandet digitalframgår nedan medför bl.a.Som av

ka-sidan kangränsdragning mellan vad åallt otydlig som enaen mer
andratelevision och, åsändningar ljudradio ochrakteriseras avsom

rörliga bilderstillbilder ochsändningar ljud,sidan, andra text, somav
bestämmelser.inte skall omfattas RTVL:sav

diskussion tillämp-omfattarandra områdetDet närmare omen
Behovetregler rörande sökbar text-TV.ningen RTVL:s attav seav

för tjänstersärskilda regler gällerdenna fråga följernärmare attav
itelevisionljudradio ellerinte enbart uppfyller kravet utgöraattsom

sökbar text-TV.karakteriseraslagens mening, dessutom kanutan som
riktad tillskallsändningentredje området kravetDet rör att varaom

interak-ökade inslagbakgrund detallmänheten och skall mot avses av
sänd-följeroch TV-tjänstema framför allttivitet i ljudradio- attavsom

sambandutförligt ibehandlas relativtningarna digitaliseras. Frågan
konvergensperspektivtillämplighetmed diskussionen YGL:s ettom ur

finns emellertid skälavsnitt och 5.5.3.5.5.2 Det närmareävenatt se

‘° 1997/98: l 84 66.Prop s.



SOU 1999:55 Radio- och TV-lagen 163

på vilka särskilda konsekvenser utvecklingen har för tillämpningen av
i dettaRTVL sammanhang.

Ljudradio6.6.1 och television

Vad skall betraktas ljudradio och television i lagens meningsom som
definieras inte i lagtexten. Viss vägledning följer emellertid Förar-av
betena till RTVL, Granskningsnämndens praxis tilldelningensamt av
tillstånd för digitala TV-sändningar i marknätet.

örarbetena till radio- och V-lagenF T

förarbetena till gjordes bedömningenl RTVL det inte fanns någotatt
behov särskilt definiera ljudradio lagen.och television i denattav nya
Istället framhölls vad med dessa begrepp bör bestämmasatt som avses
utifrån det allmänna språkbruket och det behov kan finnas attsom av
reglera denna verksamhet. uttalades vidareDet med radio ochtyp attav
television torde i det allmänna språkbruket förstås sändningar ettsom
obestämt antal samtidigt kan i ljudradiomottagareta emotpersoner en
respektive televisionsmottagare därav det i lagtexten uttryckliga kravet

sändningen skall riktad till allmänheten och avseddatt att tasvara
med tekniska hjälpmedel; den teknik fördäremot utnyttjasemot som

sändningarna vikt.bör inte tillmätas någon avgörande har följakt-Det
ligen inte någon betydelse för bedömningen radio- och TV-lagensav
tillämplighet sändningen analog eller digital eller skerärom genom

kabelnät,telenät, marknät, via satellit eller någongenom annan
infrastruktur. antyds används förDäremot att typen apparatav som
mottagandet kan betydelse för bedömningen det handlarvara av av om

ljudradio eller television enligt det allmänna språkbruketom
ljudradiomottagare respektive televisionsmottagare.

det gällerNär programbegreppet följer det vidare förarbetena attav
allt innehåll i ljudradio- eller televisionssändning omfattas, såledesen

enkla meddelanden meddelanden tid, väderlek,även t.ex.som om
dylikt.nyheter eller Utgångspunkten för kunna skiljaatt ett program

från vad programföretagetärett annat att presenterar ettsom program
normalt bör kunna betraktas mening.i lagens Iettsom program

1995/961160Prop. 63.s.
‘Z 1995/96:160Prop. 63.s.
3 1995/962160Prop. 68.S.

1995/961160Prop. 67.s.
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förarbeten fördes iRTVL:s hänvisas här till den diskussion som sam-
band inför-med reklambestämmelserna i den dåvarande radiolagenatt
des. dessa förarbeten framgår förståelseAv vidare dennaatt av pro-
grambegreppet i språkbruk enligtansågs stå god samklang med allmänt
vilket det med fick förstås avgränsad delett program anses en av
sändningstiden, vilken rubrik ochpresenterades under särskilden

tema.5behandlade Eftersomvisst sammanhålletsättetten pro-
grambegreppets främsta försyfte torde vägledning tillämp-attvara ge
ning reglerna inplacering reklam det emellertid tvek-ärav om av m.m.

vilken vägledning det kan i övergripande frågandensamt ge mer om
vad kan ljudradio i mening.och television lagensutgörasom anses
Tillämpningen sökbar visar också sänd-RTVL text-TV ävenattav
ningar innehåll inte dylikt avgränsad delsätt utgörav som aven
sändningstiden kan omfattas. denna sändningar gällerFör sär-typ av
skilt anpassade regler vidare tillämpningen begreppetse nedan om av
sökbar text-TV.

Granskningsnämndens praxis

I ärende från hade Granskningsnämnden ställning till vad1998ett att ta
kunde ljudradio eller television enligt det allmänna språk-utgörasom

bruket. Frågan gällde tillämplighet reklam förmedladesRTVL:s som
via radions RDS-tjänst System.°Radio GranskningsnämndenData
hänvisade här till lagens förarbeten informa-och konstaterade denatt
tion erhålls RDS-tjänsten textfönster kopplatpå ärettsom genom som
till radio för frå-i och sig kan riktad till allmänheten, atten anses men

informationen television. Enligtljudradio ellerutgörgan var om
Granskningsnämndens mening kunde informationen knappast uppfattas

vad enligt allmänt språkbruk ljudradio. Snararesom som anses som
ansågs tjänsten förete vissa likheter med faller undertext-TV som
lagens tillämpningsområde, till-vilket skulle kunna motivera lagenatt
lämpades RDS-tjänsten. Granskningsnämnden ansåg dock inteäven

det skulle falla sig naturligt såsom televisionssändning i lagensatt att
mening uppfatta tjänst varken förmedlas via traditionell TV-en som en

eller rörliga bilder. Vidare noterades RDS-utgörsapparat attav om
tjänsten betraktas frågortelevisionssändning uppkommer bl.a.som om
tillståndsplikt för sändningarna, skyldighet bevara sändningarna,att
tillämpning olika bestämmelser reklam denna bak-Motav om m.m.

5 1990/912149Prop. 107.s.
6 Beslut 1998-02-02, SB 46/98.
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till-integrund fann radio- och TV-lagenGranskningsnämnden att var
lämplig tjänsten.

problematiseradeGranskningsnämnden inteDet bör här noteras att
ljud-medförafrågan eventuellt kundeden tekniska utvecklingen attom

inkludera RDS-tjänsten. lradio i allmänt språkbruk bordeävennumera
handlarstället konstatera detGranskningsnämnden text-att omsynes

fråga ljud-meddelanden, inte ljud, det således kanoch inteatt vara om
handlaheller kanradio enligt allmänt språkbruk, det inteattsamt om en

eftersomtelevisionssändning enligt allmänt språkbruk mottagarappa-
fördes således inte hellerinte traditionell DetTV-mottagare.ärraten en

ofta till-RDS-tjänstennågon diskussion i beslutet betydelsen attom av
bestämdaljudradioutsändningenhandahålls integrerad del avsom en av

innehållet i RDS-programkanaler, eller sådant text-fönsteratt ett som
naturligt integr-tjänsten i sedan tillbaka tordetidpresenteras vara enen

erad del i flestade bilradioapparater.

illståndsgivningen för digitala TV-sändningar marknätetT i

förefallerTV-sändningarRegeringens tillståndsgivning för digitala
dynamisk tolkning RTVL:semellertid exempelett avsom meren

digitalaför införandet TV-tillämpningsområde. Utgångspunkten av
till riksdagensändningar i marknätet regeringens propositionutgörs av

digital-TV-propositionen.7 proposi-Digitala V-sändningar AvTom
kommer digitalationen framgår traditionella TV-program,utöveratt,

koppling tilltjänster med tydligTV-sändningar kunna erbjuda såvälatt
ellervisst bakgrundsinformationt.ex. resuméer,TV-program text-ett

koppling bl.a. interaktivning på olika språk tjänster dennautansom
elektroniskautbildning, försäljning, banktransaktioner,biljettbokning,

trafikinformation.‘tidningar, bibliotekstjänster tillgång till Motoch
sändningsverksam-denna bakgrund föreslog regeringen kärnan iatt

andraheten skall digitala marksändningar TV, ävenattvara av men
tjänster traditionella skall kunna förekomma t.ex.TV-programän

slag.° fastslås vidareutbildningstjänster och teletjänster olika Detav
nuvarande lagstiftningsändningarna skall bedrivas inom föratt ramen

tillstånd bedrivaför radio, television och televerksamhet, attsamt att
regeringen tjänstTV-sändningar enligt skall lämnas omRTVL av en

7 1996/97267.Prop.
18 1996/97:67Prop. 12.S.
19 1996/97:67 28-29.Prop. s.
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televerksamhet kräver tillstånd enligt telelagen påpekas där-utgör som
telestyrelsen.Z°sådant tillstånd lämnas Post- ochutöver att av

Med stöd forbeviljade regeringen under tillståndRTVL 1998av
digitala TV-sändningar i marknätet. Tillståndsbesluten inte någonger
direkt vägledning vad här med kanTV-program. Detom som avses
nämligen inte uteslutas tillståndsplikten enbart baserar sig på deatt tra-
ditionella TV-program samtliga tillståndshavare har uppgivit deattsom
skall sända.

Det kan i detta sammanhang emellertid intressant att notera attvara
tillståndshavama CELL ICD i ansökningshandlingarna atten av anger

de s.k. tjänsteprogram har tänkt erbjuda skall interaktivaattman vara
och TV-tittarens returinfonnation skickas via telefonnätet. Fördel-att
ningen mellan interaktiva och traditionella vidareTV-program uppges

cirka 80/20 dvs. huvudsak80 % kommer i attvara av programmen
vad i ansökan betecknas interaktiva tjänste-TV-utgöras av som som

program medan 20 % kommer traditio-utgörasattav programmen av
nellaTV-program.2

tillståndsbeslutenAven i sig inte någon vägledningnärmareom ger
torde såväl den refererade diskussionen i digital-TV-propositio-ovan

de ansökningar beviljats tillstånd innebära det inte kanattnen som som
uteslutas andra tjänster traditionella kanTV-programäven änatt
omfattas begreppet television i förutsättning deRTVL under attav
förmedlas sändningar riktade till allmänheten. bör i dettaDetsom
sammanhang dock hållas i minnet teletjänster regleras telelagen.att av

gränsdragningsproblemDe härvid kan uppstå mellan telelagen ochsom
RTVL behandlas nedan i avsnitt 7.5.3.

Slutsats

Medan Granskningsnämndens beslut kan beskrivas förhållan-som en
devis restriktiv tillämpning där endast traditionell ljudradio omfattas av

bestämmelser, framstår tillståndsgivningenRTVL:s för digitala TV-
sändningar det dvs. dynamisk tillämpning vadmotsatta,som en mer av

2° 1996/97:67Prop. 28-29.s.
Z‘ Se särskilt regeringsbeslut forll, 1998-06-25, bilaga 1 avseende tillstånd
CELL ICD CELL sända "televisionsprogram",AB CELL:satt samt
komplettering till ansökan i brev till radio- och TV-verket daterat 1998-02-19,
dnr. 158/98.
22Se särskilt regeringsbeslut 11, 1998-06-25, bilaga avseende tillstånd för1
CELL CELLICD AB sända televisionsprogram, CELL:satt samt
komplettering till ansökan i brev till radio- och TV-verket daterat 1998-02-19,
dnr. 158/98.
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viktigtjämförelse det dockkan omfattas Vid dennaRTVL. ärsom av
i dessaden principiella skillnadenmedvetenatt processer.vara om

kunnabeslut i sak skulleGranskningsnämnden hade fattaatt ett som
ochtillhandahåller de aktuella tjänsternabetungande för denvara som
förbegränsning etableringsfrihetenföljaktligen också innebära en av

Även för begränsningardessa tjänster. tordeYGL utrymme avgeom
detutgångspunkten företableringsfriheten i detta avseende, kan

praxisdärför ha varit inte RTVLrestriktiva beslutet ettatt genom ge
nödvändigt. Till-vad här ansågsvidare tillämpningsområde än som

TV-sändningar präglas däremotståndsgivningen för digitala av en
innehållstjänsterförpolitisk vilja skapa förutsättningaratt typernya av

mångfald för allmänhetendärmed ytterligare främja ökadoch en
televisionen.den marksändagenom

Gransk-bakomliggande skälen kan dock konstaterasdeOavsett att
inte visartillståndsgivningen för digital-TVningsnämndens beslut och
televisionskall uppfattas ljudradio ochentydig bild vad som somen av

osäkerhetenbakgrund förarbetena gälleri mening.RTVL:s Mot av
skall uppfattas ligga i det allmännaframför allt vad till tidvarsom en

vid tillämpningenspråkbruket och hur detta skall konstateras av
ljudradio kommerbestämmelser. Med digitalRTVL:s än mer avance-

integrerade med derade sidotjänster endast RDS-tjänstenän att vara
digitala ljudradio-Vidare kan detraditionella ljudradioprogrammen.

utvecklas tillsannolikhet förväntasmed utrus-attmottagarna stor vara
rörligafönster inte enbart kantade med ävenpresentera text utansom

TV-sändningar. kanbilder, möjligen digitala Det även tän-även motta
traditionella ljud-tilldelas för andra tjänsterkas hela frekvenser änatt

främständå avseddaradioprogram, är apparateratt mottas avmen som
Motsvarandeljudradiomottagning.också används för traditionellsom
mellan såvälför televisionen, och gränsdragningenutveckling gäller

mellan dessa ochochljudradiomottagare TV-mottagare mottagaresom
blimobiltelefoner kan förväntasdatorer ocht.ex. attapparaturannan

allt svårare upprätthålla.att
Granskningsnämndensbakgrund i och för sigdennaMot gräns-är

osäkert vad tillstånds-förhållandevis tydlig, medan detdragning är mer
för konsekvenser förför digitala TV-sändningar har RTVL:sgivningen

beskrivna konvergensutvecklingentillämpningsområde. ljuset denI av
gränsdragning kanGranskningsnämndensdet dock osäkert hur längeär

kanredan tecken rättslägetupprätthållas. finns ocksåDet attnu
framtidaavseende. Utredningen denkomma förändras i dettaatt om

motsvarandei sitt betänkandekommersiella lokalradion föreslår att
skall gälla för s.k. tilläggs-gäller för sökbarregler text-TV ävensom
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tjänster i lokalradio. Med tilläggstjänster i betänkandetavses pro-
gramverksamhet i lokalradio kompletterad med eller bild. Somtext
exempel sådan tjänst RDS-tjänsten.bl.a.en anges

6.6.2 Sökbar text-TV

Text-TV definieras inte i lagen beskrivs i förarbetena särskildmen som
textinformation förmedlas TV-signalen.med Text-TV,som som
också kan omfatta enklare grafik, används huvudsakligen dels för pro-
gramtextning eller textinformation under dels förett attannan program,
sända textade informationssidor fyller hela och kanTV-rutansom som
fungera från friståendeTV-programmet innehållstjänst. Sidornasom en
kan här samlade i ämnesområden nyheter,t.ex. väder, sport,vara

etc. och TV-tittaren kan bläddra fram den informationannonser som
önskas. Det det sistnämnda användningsområdet brukar benäm-är som

sökbar text-TV. För sända de textade informationssidomaattnas
används regel outnyttjat i TV-signalen, det s.k. bild-utrymmesom
släckningsintervallet. I andra fall kan kanalhel eller delaren av en
kanal i anspråk. Informationen hämtas från dator och förmedlastas en

tråd- eller radiobaserad sändning. Informationssidoma sändsgenom en
cykliskt och uppdateras kontinuerligt; den sista sidan harnär sänts upp-

sändningen från början. kunnaFör sådan sökbaratt ta emot text-repas
TV här beskrivits krävs TV-mottagaren utrustad med min-ärattsom
nesenhet och avkodare. Vid mottagning sökbar lagrastext-TV denav
sida tittaren har valt i minne ochatt mottagarapparatenssom se pre-

på bildskärmen så länge ellerhan hon önskar.senteras
Enligt gällerRTVL särskilda regler för sökbar text-TV. Det gäller

bl.a. för annonsering, sponsringsmeddelanden och angivande sänd-av
ningsbeteckning. Motivet för tillämpa särskilda regler i dessaatt sam-
manhang det i sökbar inteär text-TV i förhål-att sättsamma som
lande till andra TV-program går börjar ochavgöra näratt ett program
slutar. Därutöver vissa undantag från tillståndsplikten för sänd-görs
ningar sökbar text-TV. Undantaget gäller för sändningar skerav som
från radiosändare används för andra sändningar med stöd till-som av
stånd enligt radio- och TV-lagen eller lokalradiolagen RTVL 2:1,
andra stycket. föreliggerDäremot registreringsplikt för de tillståndsbe-
friade sändningarna sökbar text-TV. Skälet till det inte behövsattav

23 SOU 1999:14, framtidaDen kommersiella lokalradion, förslag till ny
bestämmelse i RTVL; 5:20, 33.s.
24SOU 1999: framtida14, Den kommersiella lokalradion, ff.185s.
25 1995/96:Prop. 160 72-73.s.
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förarbetena det intetillstånd för dessa sändningar enligtnågot är att
sändningenfinns frekvensanvändningen;något behov att styra avav

bildsläckningsintervallet, vilketanvänder det outnyttjadetext-TV är ett
utnyttjas.inteutrymme som annars

relevantTV-sändningar detsamband med införandet digitalaI ärav
för-skall tillämpas ihur reglerna sökbar text-TVnärmareatt se om

tradi-hållande till de TV-tjänster inte kan betecknasdigitala somsom
dessajämförelse kan konstaterastionella VidTV-program. atten

traditionell sök-skillnader medtjänster kan uppvisa såväl likheter som
samtidig och regelbun-bar kan i båda fallen handlatext-TV. Det om en

kontinuerligt. Till skill-den utsändning information uppdaterasav som
digitala tjäns-nad från text-TV-tjänsten kan emellertid deden analoga

ochgrafik, ljudomfatta inte enbart och enkel även rör-utanterna text
multimedi-kraftfullaliga bilder i vad skulle kunna betecknas somsom

omfatta endastala tjänster. digitala tjänsterna kan såledesDe änmer
delar kantextsidor avancerade de i olikaoch så attt.o.m. varavara

för särskilja från traditionellasvåra TV-program.mottagaren att mer
itraditionellakan dessutom integreras med de TV-programmenDe mer

urskilja vadbild kan det svårare utgörsätt göra än ettett att somsom
respektive fri-programanknuten tjänsttraditionellt TV-program, enen

statiskt.förhållande behöver inte heller Enstående tjänst. Detta vara
naturligt integre-beställning kantjänst medger utgöra ensom av resor
ocksårad del sändningar visstvid utgöraett enreseprogram, menav

sänds. kan vidare såfristående tjänst inte Detnär reseprogrammet vara
mellan, traditionella TV-pro-inslaget och därav förhållandetatt av,

den fre-fristående tjänster varierar inomprogramanknutna ochgram,
kvens tilldelad för sändningarna.ärsom

sammanhangi dettareglerna sökbar skall tillämpasHur text-TVom
digitalaförarbetena införandetframgår inte lagtexten eller avav om

föreställer sigTV-sändningar. har särskild betydelseFrågan enmanom
traditionellainte sända TV-programprogramoperatör attsom avser

innehållstjänster.digitala Iöverhuvudtaget, enbart andrautan typer av
generellt skall jämställas med sökbar text-TV,den mån dessa tjänster

övrigafordras följaktligen inte tillstånd för sändningar enligt RTVL om
skall bl.a. iförutsättningar för detta uppfyllda jfr ovan. Dettaär ses

härundermultimediala innehållljuset det förhållandevis avanceradeav
traditionelljämfört medmed rörliga bilder här kan tillhandahållassom

allt-blirsökbar och där traditionella TV-programtext-TV gränsen mot
otydlig.mer

2° 1995/961160Prop. 73.s.
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Sändningar riktade till allmänheten6.6.3

förmedlingenomfattasFör RTVL skall sändningen utöveratt avav
ochljudradio- och riktad till allmänhetenTV-program även vara

krav åter-avsedd med tekniska hjälpmedel. Motsvarandeatt tas emot
och reglernafinns i huvudregel radioprogram 1:6YGL:s YGLom

sätt. sändningenskall tolkas Innebörden i detta krav är attsamma
särskildriktad till allmänheten samtidigt ochendast den utananses om

tillgänglig för den. Om detbegäran helst villär ta emotvem somsom
innehåll han elleristället sändningen detär mottagaren startarsom av

hon får del faller sändningen följaktligen utanför RTVL.av,
digitalatjänster kommer tillhandahållas i samband medDe attsom
omfattaljudradio- kommer i olika utsträckningoch TV-sändningar att

inslag allmänheten sänd-såväl sändningar riktade tillärav som som
kon-ningar sker på begäran, dvs. Destartas mottagaren.som som av

sekvenser detta kan ha for den generella bedömningen av om ensom
ingående isändning riktad till allmänheten eller inte diskuterasär sam-

ochband med genomgången vartill hänvisas avsnitt 5.5.2YGL,av
dessafinns emellertid skäl ytterligare vissa5.5.3. Det poängteraatt av

tillämpningsområde.aspekter i förhållande RTVL:s
i de digi-framgår diskussionen nämnda avsnitt YGLDet attomav

såväl skenbart verkligt interaktivatala TV-tjänstema kan ha som
inslag. interaktivitet här tjänstMed skenbar mottagarenavses en som

somuppfattar interaktiv. Någon egentlig återkoppling från mottagaren
emellertidtill den sändande sker inte och det inte hellerär mottagaren

det innehåll han eller honinitierar sändningen del Dennatarsom av av.
form interaktivitet påverkar således inte bedömningen sänd-attav av

Verklig främstningen riktad till allmänheten. interaktivitet uppnåsär
mottagningsenheten för de digitala TV-sändningama ärattgenom

kommunikationsfunktion möjligt forutrustad med detgören som
aktivtanvändaren inte enbart passiv ävenatt mottagare utanvara en

kommunicera med härigenom uppnåsomvärlden. Kommunikation kan
med såväl den medsänder tjänstent.ex. ut annan som genomsom som

företagutsändningen vill komma kontakt medi t.ex.mottagarna, som
till denna formmarknadsför olika produkter Möjlighetenoch tjänster.

interaktivitet innebärkan användas bl.a.på sätt motta-attettav som
individuellerhåller ytterligare information från databasen pågarna

basis. och kan därförSändningen sker i dessa avseenden på begäran
inte betraktas riktad till allmänheten.som

olikaintressanta perspektiv dessaDet RTVL:s är att typer avur
framstårinteraktivitet kan integrerade i vad for mottagarenvara som

27 1995/961160Prop. 64.s.
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förutgångspunktentorde ocksåtjänst.och Detta varasammasom en
handlakantjänsten.den tillhandahåller Det att mottagarent.ex. omsom

tillhandahållsvadgårbegär information utöver genomsomsom
returkanal,viadå automatisktkopplasutsändningen. Denne t.ex.en

vilkentill databaskabel-TV-nät,mobiltelenät ellertelenät, meruren
utförahandlakan ocksåerhållas. Detinformation kan attom

film video-beställahandel ellerelektroniskbanktransaktioner, att en
tordevälkommunikationenled ion-demand. detta upprättat,När är

returkana-fortsätta iflesta falli dekommunikationen mellan parterna
finnsindividuellavseddkommunikationenlen; så länge är att vara

eller säker-integritets-ekonomiskt ellerskäl, varkenvanligtvis inget
delursprungligeden till denhetsmässigt, låta mottagarenatt som en

såle-kommunikationriktad till allmänheten. Denutsändningi somen
inne-definitionsmässigt påskerdetta skededes etableras i sättett som

inte längrebegäran ochinformationenerhållerbär att mottagaren
allmänheten.riktad tillsändningsom en

framstå,och förtillhandahållas,Vad kan mottagaren ensomsom
beståföljaktligen i realitetenkaneller TV-tjänstoch ljudradio-samma

endastmedföratorde RTVLkommunikationselementolika attsomav
sändningaraktivitetberoende påväxelvis tillämpligär mottagarens

skulleKonsekvensendels begäran.allmänheten ochdels riktade till
mediershantera dessasyfte bl.a.de reglersåledes är attatt varsvara

innehåll,till sändningamasgenomslagskraft med hänsynsärskilda
innehålldetförhållande tilltillämplighet ibegränsadendast har som

utsändningen.får delupplever defaktiskt attmottagarna av genom
delar intetorde i dessaregistreringspliktigaellerTillståndshavare
generellaeller RTVLzstillståndsvillkorenkunna fällas för brott mot

behövakommakan såledesGranskningsnämndeninnehållsregler. att
innehållvissthurrelaterade analyserdelvis teknisktgenomföra ettav

förhål-mandat isitttidpunkt, förförmedlats vid visshar avgöraatten
förmedlas. RTVL:sTV-tjänsterljudradio- ochlande till de som

val distri-för medvetnasåledes vidareutformning torde utrymme avge
skall gälla förinnehållsreglervilkaför påverkabutionsform ettatt som

tillståndsvillkor eller RTVL:sinnehåll. Innehållvisst gene-som p.g.a.
till-kunnatorde såledesfår förmedlas,rella innehållsregler göras

TV-tjänstenljudradio- ellerintegrerad delgängligt attutanavsom en
tillståndet.enligtgällereller de förutsättningarstrida RTVLmot som

riktadeskallsändningarnakravet påfrågaEn rör att varasomannan
förmedlaxDSL-baserad teknikmedmöjlighetentill allmänheten rör att

telenätet. Fråganfilmer och TV-program,rörliga bilder, övert.ex.
avsnitt 5.5.3,med genomgången YGLberörs i samband ävenseav

tillförhållandeavsnitttillämplighet nedan, 7.5.3. Itelelagensrörande
vidareförmedlingsådansärskilt frågandet härRTVL är genomom
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telenätet registreringpliktig verksamhet för den tillhandahål-utgör som
ler tjänsten. Frågan särskilt relevant eftersom vidareförmedlingen härär
sker individuellpå begäran därföroch inte isolerat torde uppfyllasett
kravet riktad till allmänheten. kan bl.a. jämföras medDettaatt vara
traditionell vidareförmedling ljudradio- och TV-sändningar i kabel-av

där vidareförmedlingen sker samtidig utsändning tillnät samt-som en
Ävenliga hushåll anslutna. rättsläget här får bedömasärsom om som

oklart finns det dock omständigheter talar för sådan vidareför-attsom
medling direktsändningar vid tillämpningen YGL skallav av anses som
riktad till allmänheten själva vidareförmedlingen sker påoavsett om
begäran.

Ytterligare aspekt dessa vidareförmedlade sändningar iär atten
såväl telenät kabel-TV-nät liknande beskrivitsäven, sättsom som

kan integreras med tjänster lagras och tillhandahållsovan, som
begäran databas filmer ocht.ex. TV-program tillhandahållsur en som

VOD-tjänster. följerDet genomgången tjänsterattsom av ovan som
innebär upplysningar tillhandahålls begäran inte betraktaatt är att

riktade till allmänheten och således faller utanför RTVL:ssom
tillämpningsområde.

6.6.4 Sammanfattning

Konvergensutvecklingen medför sammansmältning infrastruktu-en av
tjänster och förhållande till radio-I och TV-lagensapparater.rer,

tillämpningsområde aktualiserar detta frågan vad ljudra-utgörom som
dio och television i lagens mening. Varken förarbetena, Gransknings-
nämndens praxis eller tillståndsgivningen för digitala TV-sändningar i
marknätet emellertid någon vägledning i detta avseendenärmareger
varför rättläget måste bedömas oklart.som

Detsamma gäller för vad sökbar i radio- ochtext-TV TV-utgörsom
lagens mening. Enligt radio- och TV-lagen gäller försärskilda regler
sökbar handlar härtext-TV. Det regler rörande annonsering,om spons-
ringsmeddelanden och angivande sändningsbeteckning samt attav om
sänd-ningar sökbar under vissa förutsättningartext-TV tillstånds-ärav
befriade. Frågan hur dessa regler skall tillämpas framför allt i för-är
hållande till sådana digitala TV-tjänster inte kan betecknassom som
traditionella TV-program.

Avslutningsvis medför konvergensutvecklingen vissa tillämpnings-
problem vad gäller kravet på sändningarna ljudradio- och TV-att av

skall riktade till allmänheten, vilket vadmotsvarasprogram vara av
framgår genomgången YGL avsnitt och5.5.2 5.5.3. Desom av av

tjänster kommer tillhandahållas i samband med digitala ljudra-attsom
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omfatta inslagdio- och TV-sändningar kommer i olika utsträckning att
såväl sändningar riktade till allmänheten sändningarärav som som

till-sker begäran, dvs. Vad kanstartas mottagaren.som somsom av
handahållas, ljudradio-och för framstå, ochmottagaren sammasom en

kommunika-eller TV-tjänst kan följaktligen i realiteten bestå olikaav
tillämp-tions-element torde medföra endast växelvisRTVL ärattsom
till all-lig beroende aktivitet sändningar dels riktadepå mottagarens

mänheten och dels begäran. Konsekvensen skulle således attvara
de regler syfte hantera mediers särskildabl.a. dessaär attvars genom-
slagskraft begränsadmed hänsyn till sändningarnas innehåll, endast har
tillämplighet faktiskti förhållande till det innehåll mottagarnasom
upplever de får del utsändningen.att av genom
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Telelagen7

syfteBakgrund och7.1

Samtidigtjulikraft den 1993.trädde i lTelelagen 1993:597TL,
till Telia AB. Merpartenoch byttebolagiserades Televerket avnamn

nuvarandetill Telestyrelsen,överfördesmyndighetsansvarTeleverkets
myndighet föransvarigdärmed blevtelestyrelsen PTS,ochPost- som

ocksåsepareradesefterlevnad. Härigenomdesstelelagstiftningen och
vilket harverksamhetsintressen,operationellaregleringsansvaret från

telesektorernapräglarregleringsprocessutgjort viktigt led i denett som
grundläggandeimedlemsstater EU. Ettsåväl Sverige övrigainom som

fungerandeuppnåteleregleringensyfte EG-rättsligamed den är att en
inriktadhuvudsakdärför itelemarknaden.konkurrens Den är att

monopol tidigarefaktiskalegalabryta de såväl styrtsomsomupp
uppfyllerteleregleringensvenskatelesektorer.medlemsstaternas Den

område.dettaEG-rättsliga regleringen pådende krav följersom av
förutsättningarSyftet telelagenmed öppenär attstatenatt enge

telekommunika-påkontrollera verksamhetentelemarknad ochstyra
uppnås övergri-målen kan Dettelepolitiskationsområdet så deatt

olikai landetsoch myndigheterenskildapande telepolitiska målet är att
lägstatelekommunikationer tilleffektivatilldelar skall ha tillgång

ochligger bl.a.kostnad. dettasamhällsekonomiska Imöjliga att var en
sitt fasta verk-stadigvarande bostad ellerfrån sinskall få möjlighet att

allmäntpris inomtill rimligttelefonitjänstsamhetsställe utnyttja ettett
likvärdigatill teletjänsterskall få tillgångtillgängligt telenät, allaatt

till-uthålliga ochskalltelekommunikationernavillkor, samt att vara
förarbe-Enligtförsta stycket.och krig 2gängliga under kriser TL

till regionalskall bidratelekommunikationernainnebär detta atttena
valfrihet förmångfald ochflexibla främjaochbalans, öppna samtvara

resursutnyttjande ieffektivtbidra tillvidareanvändarna, ettsamt sam-
effektiva, vilketi sighället skallTelekommunikationerna även vara

bidraochmellanfrämja samverkanbl.a. innebär de skall operatöreratt
högkvalitativa teletjänster.ochkostnadseffektivatill skapandet nya,av

mål-uppnå dessamedel förcentraltKonkurrens används attettsom
utformning.delar telelagensockså präglarsättningar vilketTL 3 §, av

för motverkaoch reglerkonkurrensfrämjande regleråterfinnsHär att

1992/93Prop. s.
Z 1996/97 31.Prop. s.
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marknadsimperfektioner. Behovet särskilt konkurrensfrämjandeav
regler inom telesektom följer behovet motverka och balanseraattav av
den starkt dominerande ställning Telia har inom fiera områdensom
inom telesektom jfr syftet med den EG-rättsliga regleringenovan om

området. Telelagen innehåller därför i detta syfte bestämmelser som
särskilt gäller teleoperatörer med betydande inflytande markna-ett
den. Ambitionen emellertid generell konkurrenslagstiftning efter-är att
hand skall telemarknadenstyrande förävenvara

7.2 Tillämpningsområde

Telelagens tillämpningsområde bestäms relativt komplexav en
begreppsstruktur med begrepp språkligt kan svårasett attsom vara
skilja föråt den oinitierade. begrepp dock underlag förDessa utgör
avgränsningar såväl inom telelagens tillämpningsområde i förhål-som
lande till lagstiftning.annan

Telelagen tillämplig på televerksamhet Med televerk-TL 1 §.är
samhet förmedling telemeddelanden, för elleravses av egen annans
räkningf via telenät eller tillhandahållande nätkapacitet. Medanav
telemeddelande definieras ljud, bild, data eller information itext,som
övrigt förmedlas med hjälp radio eller ljus eller elektro-som av genom
magnetiska svängningar särskiltutnyttjar anordnad ledare, definie-som

telenät anläggning avsedd för förmedling telemeddelan-ras som en av
den. Med nätkapacitet överföringskapacitet i telenät eller delavses
därav. omfattar alla formerBegreppet överföringskapacitet: allt frånav

sammanhängande till enstaka förbindelserstörre ävensystem samt rent
fysiska ledningar elektronisk fiberutrustning, s.k.utan svart

Telelagens reglering framför allt inriktad på vissa tjäns-är typer av
för vilka bl.a. reglerna anmälningsplikt, tillståndsplikt ochter om sam-

trafik i huvudsak tillämpliga följandese avsnitt. Utöverär närmare
tillhandahållande nätkapacitet, berörs handlar detav som ovan, om
teletjänster, telefonitjänster och mobila teletjänster. Med teletjänster

förmedling telemeddelanden för någon jfr innebördenavses av annan
televerksamhet särskildovan. En teletjänster utgörsav grupp av av

telefonitjänster. telefonitjänst teletjänst omfattar överfö-En är en som
ring tal och medger överföring telefaxmeddelanden samtav som av
datakommunikation via låghastighetsmodem. Med mobil teletjänst

3 1996/97Prop. 34.S.
4 1996/97Prop. 93.s.
5 1996/97Prop. 93.s.
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teletjänst där abonnentanslutningen tillhandahålls radio iviaavses en
mobil nätanslutningspunkt.

Telelagen emellertid inte tillämplig på all verksamhetär som avser
förmedling telemeddelanden. tillämpningsområdeFrån lagensav
undantas utsändning till allmänheten i ljudradio eller annatav program

i första tredjeYGL 1:1 tredje stycket meningen TL §lsom anges
stycket. innebär således i ljudradio och televisionDet att samtprogram
innehållet i vissa andra sändningar ljud, bild eller sker medtextav som
hjälp elektromagnetiska och riktade till allmänheten,vågor, ärav som
inte televerksamhet i telelagens ifrågasättasmening. kanDetutgör om
undantaget omfattar sådan verksamhet omfattas databas-även avsom
regeln i YGL YGL Orsaken förmedlingen i dessa fall sker1:9. är att

individuellpå begäran och inte utsändning till allmänheten. Detsom en
vidare endast utsändningar till allmänheten förarbe-omtalas iär som

tena
emellertidDet viktigt komma ihåg YGL:s tillämpningsom-är att att

råde bestäms bestämmelserna i YGL. den mån reglerna i ochI YGLav
telelagen kommer i konflikt med varandra har i egenskapYGL, av
grundlag, företräde framför telelagen längre Vid sidanärsom av rang.

YGL:s huvudregel sändningar radioprogram riktadeärav om av som
till allmänheten YGL 1:6 måste därför databasregeln YGL 1:9även
beaktas vid tillämpningen telelagen. Till skillnad från vad ärav som
fallet med utsändningar till allmänheten frånuttryckligen undantassom
telelagens tillämpningsområde, det emellertid få från falltorde avgöras
till fall i vilken utsträckning telelagens bestämmelser kan tillämpas
grundlagsskyddad databasverksamhet.

Tillstånd7.3 och anmälan

Det särskilt vissa grundläggande televerksamhet harär typer av som
motivera den särreglering dominerar telelagen. Föransetts typ av som

dessa verksamheter stipuleras anmälningsplikt och i vissa falltyper av
tillståndsplikt. båda fallen handlar det tillhandahållandeI vissaom av
tjänster inom allmänt tillgängligt telenät och VadTL 4 § §.5ett a

allmänt tillgängligt telenät definieras inte i lagen,utgör ettsom men
förarbetena följer det handlar till allmänhe-stårnätatt ettav om som

förfogande och det skall för vid kretsöppettens använ-att vara en av
dare nätet.7ansluta sig till allmänheten behöver i dennaBegreppetatt
bemärkelse inte alla och Enligt förarbetena bör detavse envar. vara

6 1992/93:200 ff.Prop. 81s.
7 1992/93:200Prop. 91.S.
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tillräckligt redan visst avgränsad användarkategori kansättatt en
använda för det skall betraktas allmänt tillgängligt.nätet att som

tjänsterDe omfattas anmälningsplikt tillhandahållandeärsom avav
telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst, nätkapacitet

teletjänster kräver nummertilldelning nummerplan förtele-samt som ur
foni enligt 21 § det sistnämnda fallet kan det handlaTL TL 4 §. la

betalteletjänster, dvs. tjänster enkelt uttryckt innebärt.ex. attom som
någon ringer och särskild avgift får del denett motupp nummer en av
information tjänsten omfattar. anmälningspliktig verksamhetFörsom
gäller särskilda i lagen stipulerade skyldigheter. gäller bl.a. rörandeDet
hänsyn funktionshindradetill behov särskilda teletjänsterpersoners av
och förmedling nödsamtal till alarmerings- och räddningstjänst,av
totalförsvarets behov telekommunikationer under höjd beredskap,av
tillhandahållande abonnentinformation, särskild redovisningav av
verksamheten, föreskrifterTL §. preciserar17 Närmarem.m. a som
dessa skyldigheter kan meddelas PTS.av

anmälanFörutom krävs tillstånd för verksamhet har omfatt-som en
ning med avseende utbredningsområde, antalet användare ellersom

jämförbart förhållande betydande TillståndspliktenTL 5 §.ärannat
gäller tillhandahållande telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,av
mobil teletjänst och nätkapacitet, inom allmänt tillgängligt telenät.ett
Till skillnad från anmälningsplikten dockgäller inte någon tillstånds-
plikt för teletjänster kräver nummertilldelning nummerplan försom ur
telefoni enligt TL 21

förhållande1 till mobil teletjänst kan det vidare aktuellt till-attvara
lämpa telelagens regler särskilt inbjudningsförfarandetill ansökanom

tillstånd Bestämmelsen gäller frågaTL 12 §. uppkommernärom om
meddela tillstånd för tillhandahållandet mobila teletjänsteratt av nya

inom allmänt tillgängligt telenät. härvid kan detOm detett antas att
frekvensutrymme kan för tillräckligtverksamheten inteavsättas ärsom
för tillstånd åt alla vill driva sådan verksamhet, skall pröv-att ge som
ningen ske efter förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Det-ett

gäller det frekvensutrymme för mobil tele-när avsattssamma som en
tjänst utökas eller på medger ytterligare meddelastillståndsättannat att

pågående användning begränsas.utan att
De skyldigheter gäller för anmälningspliktig verksamhet enligtsom

TL 17 § gäller för tillståndspliktig verksamhet. kanDärutöverävena
särskilda skyldigheter följa de villkor kan förenas med tillstån-av som
det TL 13 §. kan handla krav på tillhandahållaDet attex. om sam-
hällsomfattande tjänster, publicera uppgifter enskildas abonnemangom
i telekatalog, särskild ersättning upprätthålla telefonautoma-utanegen

för tillgodose allmänhetens behov, förslagPTS har lämnatter att m.m.
på utvidgning möjligheterna ställa villkor enligt 13 vi-TLattav se
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avsnitt Med samhällsom-dare nedan Sense-ärendet under 7.4.om
principtillhandahållas ifattande tjänster skalltjänster sådanaavses som

samhällsom-pris.alla användare de bor till rimligt Somettoavsett var
tal, tele-överföringfattande tjänst räknas endast telefonitjänst dvs. av

låghastighetsmodemviafaxmeddelanden och datakommunikation
gälla förnätanslutningspunkterf Tillståndsvillkoren skallmellan fasta

bestämd tid 14 §.TLen
till anmälantillstånd inges PTS. EnAnmälan respektive ansökan om

verksamhetenföranleda särskild prövningskall dock inte någon av
särskildaförhand huvudregel beviljas inteoch tillstånd skall omsom

där-detta. kommit dennaskäl talar Efter anmälan utgörattmot en
för sin tillsynsverksamhetför inomunderlag PTSemot ett att ramen

och under-kräver tillstånd enligt TL 5 §bl.a verksamhetenpröva om
itorde verksamhetföretaget så fallet. Vidarerätta är angettssomenom

enligtanmäld TLansökan tillstånd enligt §TL 5 även anses somen om
inteföljd anmälningspliktenvarför anmälan till4 separat ava en

nödvändig." meddela förhandsbe-torde skall efter ansökanPTSvara
tillståndpliktig eller inte TL 7 §.sked verksamhet ärom en

televerksamhet varkenföljer det finnsgenomgångenDet att somav
således andra teletjäns-tillståndspliktig.anmälnings- eller Härär avses

mobil teletjänst, tele-telefonitjänst fast nätanslutningspunkt,tillänter
nummerplan eller nätkapa-tjänst tilldelning kapacitet ikräversom av

omfattas,tjänstercitet avsnittse 7.5.4. Internet. Dessa utövert.ex. om
telelagensbegränsade delarde generella bestämmelserna, endast avav

allmänt till-verksamhet bedrivs iregler. handlarDet t.ex. attom som
tekniskfunktion ochgängligt uppfylla rimliga krav godtelenät skall

samtrafik, sådan skyldighetsäkerhet det gäller kanTL 15 §. När även
tillhandahållertillgängligt telenätgälla den inom allmäntett ensom

Förutsättningenteletjänst anmälningspliktig enligt 4inte TLär asom
utbrednings-med avseendedock det i omfattningär görsatt somen

förhållande bety-jämförbartområde, antalet användare eller ärannat
samtrafik får dock mark-dennadande 20§ första stycket.TL För

stycket. Telelagensnadsmässiga villkor fastställas andraTL 20 §
följande avsnitt.samtrafikregler behandlas inärmare

televerksamhetpåpekas för sådanbör avslutningsvisDet även att
radiosändareinnebär användningomfattas telelagen och avsomsom av

radiokommunikation nedan kap. 8.gäller lagen seäven om

8 ff.1996/97:61Prop. 41s.
9 1996/97261Prop. 55.S.
° 1992/93:200 105.Prop. s.

1996/97:61 94.Prop. s.
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Samtrafik7.4

sammankoppling telenätfysisk logiskMed samtrafik och somavavses
fungerartelenätentillhandahålls iteletjänsterdels möjliggör att som

användarnadelsalla användares nätanslutningspunkter,mellan ger
itillhandahållsfå tillgång till de tjänster nätenmöjlighet att som

nätanslutningspunk-mobilaSamtrafik såväl fastaTL l §. somavser
ter.

samtrafik skallsärskilda reglerMotiven för stipulera motatt sesom
medelrolloch konkurrensenstelepolitiska målenbakgrund de somav

förutsättninggrundläggandeSamtrafik härfor uppnå dessa. utgöratt en
tele-marknad. Föreffektivt telesystemför uppnå öppen attatt ett en

abon-effektiva måstekunna betraktaskommunikationerna skall som
tillanslutnadevilkenkunna nå varandra, äroperatöroavsettnentema

telemarkna-utnyttjar. Till dessdennevilket allmänt tillgängligtoch nät
särreglering,behovkonkurrenssituationanpassad tillden är utan aven

samtrafik.reglermed särskildadärför nödvändigthar det ansetts om
samtrafik följer 20TLgrundläggande bestämmelsernaDe avom

samtrafik för allbedrivaskyldighethuvudregeln gällerEnligt atten
förmed undantaganmälningspliktig enligt 4TLverksamhet är asom

d nedan.jfr 20 Därutövertillhandahållande nätkapacitet TL seav
tillgängligtinom allmäntför densådan skyldighetgäller även ettsom

anmälnings-sådanteletjänst äntelenät tillhandahåller ärsomannan
utbrednings-med avseendei omfattningpliktig det görs somenom

bety-jämförbart förhållandeelleranvändareområde, antalet ärannat
kräverteletjänster intei realitetensistnämndadande. Det somavser

datakommunikationstjänstertelefoni,förkapacitet i nummerplan t.ex.
nummerpresentation.och tilläggstjänster t.ex.

telemed-skyldighet förmedlainnebärSamtrafikskyldigheten atten
skallgenomföra dettafrån Fördelanden såväl till nät. attsom egna
ställainte tillåtetsamtrafikavtal träffas vissa villkor. Det attär t.ex.

vissasärbehandlaför samtrafik ellerorimliga villkor typeratt avupp
Även andrareglerade TL 20 §för samtrafiksamtal. ärtaxorna

fasttilltelefonitjänstdet gäller samtrafik avseendestycket. nätan-När
hänsynskälig medrättvis ochslutningspunkt, skall ersättningen vara

samtrañkförgällerkostnaderna för prestationen.till Detsamma avse-
bedrivsden mån dennätanslutningspunkt itelefonitjänst till mobilende

formarknadeninflytande påhar betydande samtra-operatör ettsomav
fik.

2 Jfr 1996/97:61 57.prop. s.
3 1996/97:61 98.Jfr s.prop.
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får iPTS enskilda fall medge undantag från skyldigheten bedrivaatt
samtrafik den begärda samtrafiken i beaktansvärd utsträckningom
skulle begränsa den samtrafikskyldiges verksamhet tredjeTL 20§
stycket.

Ytterligare förpliktelser i samband med samtrafik gäller för dem
bedriver anmälningspliktig verksamhet och dessutom har bety-som

dande inflytande marknaden. skall tillgodoseDessa varje rimligt.ex.
begäran på samtrafik, publicera och erbjuda likvärdiga villkor förtaxor
alla TL 20 b §.

Om det finns synnerliga skäl får PTS vidare besluta den till-att som
handahåller anmälningspliktig teletjänst skall bedriva samtrafik med

sådan verksamhet och därvid fastställa nödvändigautövarannan som
villkor för detta TL 20 §. Förutsättningen ingripandet förär görsattc

tillgodose ändamål väsentligt allmänt intresse.att av
Särskilda regler gäller för tillhandahållande nätkapacitet somav

framgår faller detta utanför huvudregeln i TL 20 § endastovan som
teletjänster. tillhandahållerDen nätkapacitet inom all-ettavser som
tillgängligt telenät skyldig på begäran,mänt till-är att av annan som

handahåller sådan nätkapacitet, medverka till sammankoppling mellan
dessa för sammanhängande förbindelser inät upprättaatt näten
TL d20 §.

Särskilt "Sense-ärendet "om

nyligenI avgjort samtrañkärende hade fattaPTS beslutett att om en
begäran från Sense Communications AS Sense. begäranSenses avsåg

få bedriva samtrafik med Telia enligt formrätten förutsätteratt en som
tillträde till Telias Samtrafiken skulle innebära Telia upplåternät. att
sina nätanslutningspunkter i förGSM-nätet Senses mobilteleabonnen-

därefter skulle kunna ringa och samtal via dessater, ta nätan-emotsom
slutningspunkter behöva teckna abonnentavtal med Telia.utan att

PTS fann i sitt beslut Telia inte behövde tillmötesgå begä-Sensesatt
ran. Enligt kundePTS Senses begäran nämligen inte anses avse sam-
trafik i telelagens mening. Orsaken till samtrafik i dettaär rättenatt
sammanhang endast skyldig för-acessnätsoperatören äratt attavser
medla den andre tjänster till och frånoperatörens acessnätsoperatörens

abonnenter. Samtrafikbestämmelsema inte någon för denrättegna ger
tillhandahåller mobila teletjänster få tillgångtillnätanslutnings-attsom

punkter i för andra ändamål. I samband med beslutet gjordenätannans
dock PTS bedömningen det skulle positivt för konkurrenssitua-att vara

Beslut den 25 februari 1999 PTS diarienummer 98-11267.av
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konsumen-positivt förochmobiltelemarknadensvenskationen på den
förverkligas.kandet slag Senseaffärsidéer presenteratterna somavom

iändringarförslagutarbetade PTSbakgrunddennaMot ett om
innebär bl.a.Förslagettill regeringen.har överlämnatstelelagen attsom

skyldighetåläggastillståndsvillkor kantillståndshavarevissa attgenom
begäran. Dettatill andramobila telenättillhandahålla nätkapacitet i

ersättning förtilllikvärdiga villkor. Rättenförslaget ske påskall enligt
grund.marknadsmässigföreslås skesådan nätkapacitetupplåtelse av

marknaden förfrämja konkurrensenförslagetAvsikten med är att
medla eller påfå möjlighetföreslås vidareteletjänster. PTSmobila att

itvist uppkommergällavad skallbeslutaansökan part omsomav
dessa frågor.

samtrafikbestämmel-ändringföreslås således inteVad är avensom
rörande ytterligaretillägg i 13 §i form TLändring ettutan avserna, en

televerksamhet.för bedrivandei tillståndkan ställasvillkor avsom
i reglernaingreppnämligen gränsenmening kräverEnligt PTS ett om

nätkapacitettillhandahållandesamtrafik ochmellan genom-merenav
ända-därfördetPTS ansågtelelagen.gripande översyn mersomav

utformningsamtrafik i denbestämmelsernabehållamålsenligt att om
närvarandebereds förremissbehandlats ochförslag harde har. PTSnu

Regeringskansliet.i

Tillämplighet7.5 ettur

konvergensperspektiv
omfattarutgångspunktteleverksamhet. SomtillämpligTelelagen är

informationsförmedling viadefinition allteleverksamhet typ avper
dubbelriktadenkel-digital,gäller såväl analogtelenät. Det somsom
radiobaseradellertråd-, fiber-vilkenkommunikation genom

för-sådanuttryckligenEmellertid undantashelst.infrastruktur som
till YGLmed hänvisning utgörtelemeddelandenmedling somav

från telela-television,ljudradio ochallmänheten,utsändningar till t.ex.
undantagetifrågasättastillämpningsområde. kan ävenDet omgens

i YGLdatabasregeln YGLomfattasverksamhetomfattar sådan avsom
dessa tillutsändningfall inte handlardet ieftersom1:9 enom

reglerna i YGLden månavsnitt 7.2. Iallmänheten se närmare ovan,
i egenskaphar YGL,konflikt med varandrakommer ioch telelagen av

frånfåtorde därförtelelagen.företräde framför Detgrundlag, avgöras
kan tillämpasbestämmelsertelelagensutsträckningfall till fall i vilken

databasverksamhet.grundlagsskyddad
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däremotOm grundlagsskyddad databasverksamhet undan-även är
från telelagens tillämpningsområde skall telelagens tillämplighet itagen

förhållande till YGL överhuvudtaget inte i detta avseende.prövas
Bestämningen telelagens tillämpningsområde i dettaav samman-

hang har konsekvenser för vilka regler gäller för verksamhetsom som
omfattar olika on-demandtjänster. Det kan handla till-typer t.ex.av om
handhållande filmer och databas eller vidareförmed-av program ur en
ling direktsändningar förmedlas på begäran telenätetav som genom
med stöd xDSL-baserad teknik. frågor berörsDessa inärmareav
avsnittet 7.5.2.

Gränsdragningen7.5.1 mellan individuell
kommunikation och utsändningar till
allmänheten

Konvergensutvecklingen medför teletjänster och utsändningar tillatt
allmänheten förmedlaskan såväl parallellt integreratsom genom

infrastrukturer. Till detta kommer teletjänster i sig kanattsamma
användas för förmedla sådana utsändningar undantas från tele-att som
lagens tillämpningsområde. enkelt dåEtt exempel olikaär typer av
Internettjänster förmedlas telenätet. Förmedlingen Internet-över av
tjänstema kan ske inom för telefonitjänst dvs. tjänstt.ex. ramen en en
bestående i överföring tal och medger bl.a. datakommunikationav som
via låghastighetsmodem. vissa InternettjänsterAtt beroende på för-
medlingsteknik torde kunna betraktas grundlagsskyddade sänd-som
ningar riktade till allmänheten följer genomgången YGL t.ex.av av
massutskick Webbutsändningar pushteknik,med vidareför-e-post,av
medling direktsändningar jfr avsnitt Exemplet5.5.3.av m.m., ovan,
visar således grundlagsskyddad förmedling innehåll, förmedladen av

traditionell teleinfrastruktur, baserad på tjänstgenom en en
telefonitjänsten omfattas telelagen. Därutöver används tele-som av

givetvis för såväl traditionella telefonitjänster innehåll-nätet även som
stjänster inte omfattas grundlagsskyddet. Omvänt medför kon-som av
vergensutvecklingen traditionella infrastrukturer för utsändningaratt
till allmänheten, marknätet,kabel-TV-nät och kan kommat.ex. att
bära teletjänster olika slag.av

Denna utveckling innebär det kommer bli allt svårare, i mångaatt att
avseenden i princip omöjligt, förutse dels vad infrastrukturatt en
kommer användas till för tjänst, vilket innehållatt typ av som
förmedlas och hur detta sker, dels mellan vilka denna förmedlas och i

5 Jfr 1996/97:67 28-29.prop. s.
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kon-hela tidenpågåranvändningsformernade olikaomfattning;vilken
olikamellan använ-integrerat,parallellt, iblandoch nätetstinuerligt

dare.
omöjligtoftaoch YGL, ärblir telelagen sättEffekten ettatt som

till-varjevidvadberoendetillämpligaväxelvisförutse, äratt som
grundlagsskyddadedeförmedlingenden månförmedlas. Ifälle av

tillämp-uteslutasvidare intekan dettrådsker atttjänsterna genom
växelvisamotsvarande sättavseenden påi vissatelelagenningen av

gälleretableringsfrihetgrundlagsskyddadestrid med denstå ikan som
omfat-förmedlingen dessutomfalldeenligt YGL. Itrådsändningarför

TV-lagenochradio-tordetelevisionsprogramljudradio- och äventar
satellitsändningar TV-pro-handlakantillämplig. Det t.ex. avomvara

xDSL-baseradmed stödtelenätetvidarefömiedlas avgenomgram som
direktsänd-vidarefönnedlingsådanförutsättningteknik under att av

jfrallmänheten,riktad tillkanbegäranskerningar anses somsom
infrastruktu-alltframförEftersomavsnitt 6.6.3.avsnittföljande samt

förmedlingparallelldatakommunikation hanterarför tele- och avrer
regelverk,olikaanvändare kan dessa utöverolikamellanolika tjänster

ochtillämpligasamtidigttillämpliga,växelvis även enatt varavara
verksamhet.samma

tjänsterxDSL-baseradeSärskilt7.5.2 om

tillämplighettelelagensde aspekterexempel påYtterligare somett av
xDSL-baseradmedmöjlighetenavsnittföregåenderedovisas i rör att

kantelenätet. Dettjänstermultimedialaförmedla t.ex.teknik över
satellitsändsvidareförmedling TV-program överhandla somavom

ellerfilmertillhandhållandeellereller i marknätet somprogramavom
dessaFörmedlingenVOD-tjänster.databas, s.k.lagrade ifinns aven

fallen begäransker i bådatjänster mottagaren.av
kantelenätbegäranVidareförmedlingen TV-program genomav

ikabel-TV-sändningarvidareförmedlingtraditionelljämföras med av
vidarefönnedlinghandlar detfallenbådaITV-nät. somprogramavom

själva vida-medanSkillnadenvia satellit.ellersänds i marknätet är att
traditionella vidare-sker denbegäransker påreförrnedlingen i telenätet

till samtligautsändningsamtidigkabel-TV-nätförmedlingen i som en
skillnadtill dennagrundläggande orsakanslutna. Enhushåll ärsom

ochkaraktärursprungliga syfte,hänföras tilltorde kunna nätens upp-
kommunika-interaktivochför individuellbyggtTelenätetbyggnad. är

förmedlingförnätkapacitetanvändaskäldet finns ingetochtion att av
emeller-Kabel-TV-nätefterfrågar dem.inte ärhushålltilltjänster som

rik-vidareförmedlingsamtidigtankeuppbygda mednormalttid en
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tad till samtliga anslutna hushåll en sak det kan krävasär attannan
abonnemang och avkodare för del vissa sändningar. Detatt ta ärav
emellertid troligt den framtida vidareformedlingenäven ikabel-TV-att

allt kommer skenät begäran. Orsaken dessaatt är nätattmer nu
utvecklas för interaktiv kommunikation och tillhandahållande andraav
tjänster vid sidan vidareförmedling TV-program. Möjligheternaav av
till interaktivitet skapar möjligheter till effektivt kapacitetsut-ett mer
nyttjande, där det inte längre finns skäl alltid vidaresända alla TV-att

till samtliga anslutna till kabelnätet.ärprogram som
detNär gäller den rättsliga bedömningen telelagens tillämplighetav

i detta sammanhang finns det flera frågetecken. Eftersom vidareför-
medlingen TV-programmen sker på begäran kan den isoleratav sett
inte betraktas utsändning till allmänheten med hänvisningsom en som,
till YGL, undantagen från telelagensär tillämpningsområde. Med
denna utgångspunkt torde därför tillhandahållandet tjänsten attav vara
betrakta televerksamhet. Emellertid följer det genomgångensom av av
YGL direktsändningar vidarefönnedlasatt på begäran Inter-översom

eventuellt kan betrakta riktade tillnet allmänheten och där-attvara som
för omfattas huvudregeln i YGL 1:6 avsnitt 5.5.3. Förutsättningenav
torde i så fall det handlar sändning sker i realtidattvara om en som
dvs. tidsfördröjning möjlighet förutan utan avgöramottagaren näratt
den skall och den pågår hela tiden till alla villstarta delatt tasom av
den. Vidareförmedlingen telenätet med stöd xDSL-baseradgenom av
teknik sker på principiellt den beskrivna vidareför-sättsamma som
medlingen på Internet, bl.a. sker vidareförmedlingen i båda fallen
begäran och har inte möjlighet påverkamottagaren att änannat starten
på själva vidareförmedlingen.

Under förutsättning YGL omfattar vidareförmedling direkt-att av
sändningar begäran, finns det två möjliga tolkningar telelagensav
tillämplighet. Antingen innebär YGL:s tillämplighet vidare-även att
förmedlingen undantas från telelagens tillämpningsområde; den
betraktas utsändning till allmänheten enligt inteTL l § ärsom en som

betrakta televerksamhet i telelagensatt mening även vidare-som om
fönnedlingen i sig inte sådan utsändning eftersomutgör den skeren
begäran. Det emellertid viktigtär komma ihåg tolkningenatt att av
undantagsregeln i telelagen inte automatiskt bunden till hurär YGL:s
tillämpningsområde skall tolkas. En alternativ tolkning skulle därför
kunna behandla vidareförmedlingen isoleradatt tjänst.vara som en
Eftersom vidareförmedlingen sker på begäran torde den därför inte

utsändning till allmänheten enligt TL 1 Det skulle i sinanses som en
innebära så länge vidareförmedlingentur sker begäranatt telela-är
tillämplig förmedlingen sker telenät,kabel-TV-oavsettgen om genom
eller någonnät infrastruktur, med mobil nätanslutnings-t.ex.annan

7 19-0366Konvergens. . .
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utsträckningvilkentill fall ifrån fallhärvid fåskullepunkt. Det prövas
vik-grund YGL. Detutesluten ärtelelagentillämpning är avaven
kanavseendei dettatelelagentillämpningtigt här attatt notera aven

betraktabestämmelserhandlardet ärgodtas att somt.ex. somomom
Kon-jfr avsnitt 5.1.styckettredjeenligt 13ordningsföreskrifter RF

tillämp-telelagensoklart hurdetemellertid bliklusionen måste äratt
sammanhang.tolkas i dettaskallningsområde

ellertelenätVOD-tjänstertillhandhållandegäller överdetNär av
hurhärtillämplighettelelagensberor äveninfrastrukturerandra

skillnadTilltolkas.skallallmänhetenutsändningar tillförundantaget
för-det härhandlarvidareförmedlingendiskuteradefrån den omovan

i data-lagradefinnsfilmer ochmedling begäran ensomprogramav
följerYGL 1:9. Detdatabasregeln i YGLomfattasvilket kanbas, av

inteordalydelseundantagsregelnsi avsnitt 7.2genomgången attav
och intebegäranden skereftersomförmedlingomfatta sådantorde

påskall tolkasundantagsregelntill allmänheten. Omutsändningensom
telelagensfall bedömafall tillfrånhär talblir detdetta även attsätt om

TelelagensYGLförhållande till dei sätter.tillämplighet gränser som
emellertid bedömasavseendei dettatillämpningsområde måste även

oklart.som
docktolkas förutsätterskalli telelagenundantagsregelnhurOavsett

tillhandhållstjänsteni YGLdatabasregelntillämpningen att av enav
för radioprogram,skrift ellerperiodisktryckt ettredaktion för etten

ellerupptagningartekniskaframställningyrkesmässigföretag för enav
tillämpligalltid tordetelelageninnebär utannyhetsbyrå. Detta att vara
xDSL-baseradmedteleoperatör,dådatabasregeln i YGLhinder enav
Orsakenvideo-on-demand-tjänst. ärtillhandahåller attteknik, t.ex. en

massmediesubjektsådantförmodligen inteteleoperatören utgör ett som
massmediesubjektsådantdäremotdatabasregeln. Omomfattas ettav

itjänstmotsvarandetillhandahållerdatabasregelnomfattas enavsom
skallvarkentelelagendet troligtteleoperatörensden nät, är attsamma

eller teleope-tillhandahållersubjektdettaden tjänsttillämpas på som
följaantingenkantjänsten. Detta attförmedlingratörens avav

måstevilket dettelelagenundantagsregeln iomfattasdatabasregeln av
YGLstridaskulleeller detjfroklarhet ovanråda motattavom,anses

sammanhang.dettatelelagen itillämpaatt

digital-TVSärskilt7.5.3 om

och TV-lagenradio-respektiveYGLgenomgångensamband medI av
avsnittdigital-TVinförandetkonsekvenserolikaanalyseras avav

itillhandhållstjänsterhäravföljerrespektive 6.6.3. Det5.5.2 att som
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samband med digitala TV-sändningar kan såväl sändningarutgöras av
riktade till allmänheten sändningar sker individuellär påsom som som

begäran. Telelagens tillämpningsområde framgårär, som genom-av
gången med hänvisning till YGL utsändningar tillavgränsat motovan,
allmänheten. övriga falll omfattas således tjänsten de reglerav som
gäller för bedrivande televerksamhet, härunder reglernat.ex.av om
anmälningsplikt, tillståndsplikt och samtrafik märk dock oklarhetcn

telelagens tillämpning i förhållande till tjänster omfattasom som av
Ävendatabasregeln enligt YGL 1:9, bl.a. avsnitt den fort-7.5.2.se om

diskussionen inriktad sändningar i marknätet gäller vadsatta är som
här i tillämpliga delar för sändningar i infrastrukturer,andrasägs även

via satellit och kabel-TV-nät.t.ex. genom
förhållande tillI sändningar digital-TV i marknätet och deninter-av

aktivitet uppnås returkanal, telenä-separat t.ex.som genom en genom
torde utsändningen huvudregel riktad till allmänheten ochtet, som vara

därför undantagen från telelagens tillämpningsområde. kom-Denvara
munikation sker i returkanalen torde däremot i de flesta fall skesom
individuell basis och därför i tillämpliga delar omfattas telelagensav
bestämmelser. Det kan emellertid inte uteslutas utsändningenävenatt
omfattar tjänster individualiserade de inteär sätt görett attsom som
kan betraktas riktade till allmänheten. kan handlaDet t.ex.som om per-
sonsökartjänster eller andra tjänster där informationen avsedd ochär
krypteras för eller begränsat antal individer inte utgöretten som en
allmänhet. I dessa delar torde utsändningen inte kunna betraktas som
riktad till allmänheten, varför telelagens regler skall tillämpas om
övriga förutsättningar för dess tillämplighet uppfyllda.är

de fallI utsändningen individualiserad beskrivet ochär sätt
omfattas telelagen den också anmälningspliktig, eventuellt till-ärav
ståndspliktig, den innebär teletjänst tillhandahålls till mobilattom en
nätanslutningspunkt inom allmänt tillgängligt telenät. Med mobilett
teletjänst teletjänst där abonnentanslutningen tillhandahålls viaavses

nätanslutningspunkt,radio i mobil dvs. inte bundenäratt mottagarenen
till fast anslutningspunkt kan tjänsten han befin-änutan ta emoten var

sig i utsändningsområdet. telenät definierasEtt anläggningner som en
avsedd för förmedling telemeddelanden VadTL 1 §. utgör ettav som
allmänt tillgängligt telenät definieras inte i lagen, förarbetenamen av
följer det handlar står till allmänhetens förfogandeatt nätettom som
och det skall för vid krets användare ansluta sigöppetatt attvara en av
till nätet. kanDet inte uteslutas utsändning i marknätet äratt en som
individualiserade beskrivits uppfyller dessa kriteriersätt som ovan
och därför omfattas anmälningsplikten i telelagen. Om verksamhe-av

6 Prop. 1992/931200 91.s.
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kantelelagenenligtomfattningbedrivs idessutom ansesten somen
tillståndspliktig.den ocksåbetydande ärvara

särskilt in-reglertelelagenstillståndspliktig kantjänstenOm är om
12 §.aktualiseras TLtillståndansökanbjudningsförfarande till om

förtillståndmeddelafråga uppkommerBestämmelsen gäller attnär om
tillgäng-allmäntinomteletjänstermobilatillhandahållandet ettav nya

kanfrekvensutrymmedethärvid kandetligt telenät. Om attantas som
allatillstånd åtförtillräckligtinteför verksamheten attäravsättas ge

förfa-efterskeprövningenskallverksamhet,sådan ettvill drivasom
fre-detgälleransökan. närtill Detsammainbjudanmed allmänrande

ellerutökasteletjänstmobilför annatkvensutrymme avsatts ensom
använd-pågåendemeddelastillståndytterligaremedger attutansätt att

främja frekven-bestämmelsemed dennaSyftet ärbegränsas. attning
konkurrensförutsättningar.7rimligatill ståndoch fåseffektivitet att

förmarknadernakonkurrensfulldirektivetinförandetSedan omav
för-Sverigesi ljusetbestämmelsenbörteletjänster även avsesnumera

med-följerdirektivetteleområdet. Avpå attenligt EG-rättenpliktelser
ochexklusivabeviljaråtgärderallaupphävaskalllemsstaterna som

påbristenEftersomteletjänster.tillhandahållarättigheterspeciella att
tilldelningnödvändig-görsammanhangolikaifrekvensutrymme av

förtill-ståndsgivningenför hurföreskrivs villkorrättigheter,exklusiva
ställstill, bl.a.skallteletjänsterförtill frekvensutrymmetillgång

förfarandet.ikonkurrensneutralitetkrav
inbjudningsförfarandesärskiltbestämmelsernahurhärFrågan är om

dåtillämpasskall12 §telelagen TLtillstånd enligtansökantill om
förinomdettjänstenaktuelladentillhandhåller görden ramensom

Radio-TV-sändningar.digitalaförtillstånderhållitverksamhet som
kanintesändningartillämplig påinteTV-lagenoch är somansessom

Även och TV-lagensradio-ochtelelagenstill allmänheten.riktade om
varandra, ärteorin kansåledes itillämpningsområden avgränsas mot

problematisk. Dettatillämpningenpraktiskaför den ärriskdet att mer
eventuelltde tjänsteruteslutaskandet intebl.a.kommer attatt somav

tekniskt integ-tillhandahållsfalltelelagen i mångaomfattas ensomav
till allmän-riktadebetraktautsändningarrerad del de är att somsomav

sammanflä-ljudradio- och TV-programmenochteletjänsternaheten;
dessahanterasvårtdetkanmultiplexeringen vilket atttas vid göra

förhållandeianvänds,frekvensutrymmeoch det separattjänster, som
tillämpningsområden se ävenTV-lagensradio- ochochtelelagenstill. tillämpningenha förkandettakonsekvenservilkaavsnitt 8.5 avom

denuteslutashellerintekan attradiokommunikationslagen. Det
ikan kommasammanhangdettaitelelagentillämpningenpraktiska av

7 107.1992/93:200Prop. s.
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konflikt med de tillstånd redan givits med stöd radio- och TV-som av
Ålagen. andra sidan kan det vid tillämpningen telelagen eventuelltav

för intresset frekvenseffektivitet och få till ståndargumenteras att attav
rimliga konkurrensförutsättningar dvs. syftet med jfrTL 12 ovan
redan tillgodosett det inbjudningsförfarande rörande tillståndär genom
till digitala TV-sändningar genomförts.som

Hur denna fråga skall lösas med stöd gällande måste bedö-rättav
oklart, det följer genomgången det inte kan uteslu-attmas som men av

den verksamhet bedrivs inom frekvensutrymmegivettas att ettsom
faller under såväl telelagen radio- och TV-lagen och därutöversom
radiokommunikationslagen jfr kap. 8. falletOm så måste såledesär

tillståndsplikter enligt olika lagar uppfyllas för verksamhetentre att
skall kunna bedrivas lagenligt.

7.5.4 Särskilt Internetom

Telelagens grundläggande bestämmelser vad televerk-utgörom som
samhet och teletjänster omfattar och förmedlingenInternetäven av
Internettjänster. Med undantag för tjänster betraktaär attsom som
utsändningar till allmänheten i ljudradio eller annatav program som

i YGL 1:1 tredje stycket, således telelagen tillämplig i denäranges
utsträckning övriga förutsättningar enligt telelagen uppfyllda.ärsom
Härvid aktualiseras gränsdragnings- och tolkningsproblemsamma som
redovisas i föregående avsnitt. Exempel på tjänster tillhandahållssom

elektroniskInternet e-post, filöverföringaröver FTP,är News-post
och webb-tjänster www.

Förmedlingen Internettjänster anmälningspliktig verksam-utgörav
het den innebär tillhandhållande inom allmänt tillgängligt telenätettom

telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst ellerav
teletjänst kräver tilldelning kapacitet nummerplan förannan som av ur

telefoni enligt TL 21 Därutöver gäller reglerna rörande nätka-även
pacitet, bl.a. anmälningsplikt, för Vad gällertillämp-ningenInternet. av
anmälningsplikten på telefonitjänster till fast nätanslutnings-punkt har
EG-kommissionen i tillkännagivande beträffande talett överstatusom
Internet enligt direktivet 90/388/EEG angivit Internettelefoni kanatt
betraktas taltelefoni endast kommunikationen föremål förär ettsom om
kommersiellt erbjudande, tjänsten tillhandahålls allmänheten, kom-
munikationen sker till och från allmänt tillgängliga kopplade nätverks

Översikten3 bygger i huvudsak på remissvar regeringenPTS till rörande EG-
kommissionens grönbok konvergens dnr 98-585 ff.8om s.
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direktinnefattartjänstentelenätetfastanätanslutningspunkter i det samt
realtid.tal ikopplingochöverföring av

allmäntrealtid hartal ikoppling ansettskravet påsistnämndaDet av
telefonidefinitionentäcksvadfråntalutesluta Internetöver avavsom

taltelefoniöverföring överberordirektiv.nämnda Dettaenligt att av
detmedvilket har över-realtid,sker i göraintetekniskt attInternet sett

teknikFörbättradpaketformedlande datanät.används iföringssätt som
såtalöverföringenuppfattakanemellertidmedför parterna som omatt

tillfredsställande ochfungerakan tjänstenså skerfallet. När ansesvore
enligt PTStordetraditionelltelefoni. Detalternativ till varautgöra ett

åter-denbegränsningen imedmeningdennarealtid i ovanavsessom
definitionenEG-kommissionen. gällerdetNärdefinitionengivna av

kravuttryckligtfinns inte någottelelagensvenskai dentelefonitjänstav
omfattasrealtid förskall ske iteknisktöverföring tal attsett avatt av

hur abonnentenutifråntolkastelelagenbörEnligt PTSbegreppet.
iskerkommunikationenuppfattardenneuppfattar tjänsten. Om att

anmälningspliktig enligt TL 4således tjänstentorderealtid avara
mobilradio iviatillhandahållsdirektanslutning till InternetNär en

tillavgränsadlängreinteanmälningspliktennätanslutningspunkt är
teletjänster. Härutöverallaomfattartelefonitjänster typerutan av

teletjänst.mobilförtillståndspliktoftaföreligger även
regel intetordenätkapacitet InternetoperatörerBeträffande som

bestående itjänstistället över-nätkapacitettillhandahålla utan enanses
anmälningspliktigintetjänsttelemeddelanden. Denna ärföring omav

kräverinteverksamhetenochdataöverföringi endastden består av
obser-Dock börtelefoni.förnummerplanenkapacitettilldelning urav

all-inätkapacitettillhandahåller ettInternet-operatöratt somenveras
ellerlnternetoperatörförtelenät,tillgängligt t.ex. enmänt annanen

telelagen.enligtanmälningspliktomfattasslutkund, av
anmäl-inteteleverksamhetbedriver ärInternetoperatörer somsom

televerksamhet.för övriggällerde regleromfattasningspliktig somav
säker-tekniskochfunktiongodbestämmelsersigDet rör t.ex. omom

och tillsyn.tystnadspliktsamtrafik,het,

9 90/388/EEG.
konvergens-grönbokEG-kommissionens2° remissyttrandePTS över om

98-585, 10.problematiken dnr s.
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7.5.5 Sammanfattning

likhetl med vad gäller förhållandei tilIYGL:s och radio- och TV-som
lagens tillämpningsområden medför konvergensutvecklingen både osä-
kerhet telelagens tillämpningsområde och tillämpningsproblem i deom
fall detta område kan fastställas. förhållande till telelagen märks dettaI
framför allt konvergcnsutvecklingen medför det blir alltatt attgenom
svårare skilja mellan tjänster för individuell kommunikation ochatt
utsändningar till allmänheten. Sammansmältningen infrastrukturerav
och tjänster dessa tjänster och utsändningar kan förmedlasgör att sam-
tidigt och ibland integrerat distributionssystem. Effektengenom samma
blir telelagen, YGL och eventuellt radio- och TV-lagen växelvis,att är
ibland samtidigt, tillämpliga beroende vad vid varje till-även som
fälle förmedlas.

särskiltEtt problem i detta sammanhang frågan hur vidare-rör om
förmedling direktsändningar sker på begäran skall hanteras iav som
förhållande till undantaget för utsändningar till allmänheten. kanDet

handla vidareförmedling satellitsändningar med stödt.ex. om av av
xDSL-baserad teknik telenätet. Eftersom vidareförrnedlingengenom
sker begäranpå kan den isolerat inte betraktas utsändningsett som en
till allmänheten. Med denna utgångspunkt torde därför tillhandahållan-
det tjänsten betrakta televerksamhet. Emellertid följerattav vara som
det genomgången direktsändningarYGL vidareförmedlasattav av som
på begäran Internet eventuellt kan betrakta riktade tillöver attvara som
allmänheten och därför omfattas huvudregeln i YGL 1:6 avsnittav
5.5.3. Hur telelagen skall tillämpas i ljuset i dettaYGL avseende ärav
oklart.

Ytterligare osäkerhetsfaktor i detta sammanhang fråganären om
avgränsningen telelagens tillämpningsområde i förhållande till sådanav
verksamhet omfattas YGL:s databasregel. Frågan kan hat.ex.som av
betydelse vid förmedling begäran filmer och finnsav program som
lagrade i databas s.k. VOD-tjänster. Sådana tjänster kan tillhand-en
hållas med stöd xDSL-baserad teknik i telenätet och integrerasävenav
med sådan vidareförmdling direktsändningar diskuterasav som ovan.

Vidare råder viss oklarhet hur telelagens bestämmelser sär-om om
skilt inbjudningsförfarande till ansökan tillstånd enligt telelagenom
TL 12 § skall tillämpas då tjänsten tillhandahålls inom förramen
verksamhet erhållit tillstånd enligt radio- och förTV-lagen digitalasom

ÄvenTV-sändningar i marknätet. telelagens och radio- och TV-om
lagens tillämpningsområden i teorin kan varandra, detavgränsas ärmot
risk för den praktiska tillämpningen kan medföra vissa problem vadatt
gäller möjligheten individuell kommunikation från utsänd-att separera
ningar till allmänheten följaktligen det frekvensutrymmesamt som
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stödmedskall lösasfrågadennasammanhang. Huranvänds i detta av
uteslutasintedet kanoklart,bedömas attgällande måsterätt mensom

olikaifrekvensutrymmegivetverksamhet bedrivs inomden ettsom
ochoch TV-lagenradio-telelagenfaller under såvälavseenden som

såle-fallet måstesåOmradiokommunikationslagen. ärdärutöver även
verksamhetenuppfyllas förolika lagartillståndsplikter enligtdes atttre

bedrivas lagenligt.skall kunna
tele-vadbestämmelser utgörgrundläggandeTelelagens somom

förmedlingenochteletjänster omfattar Internetverksamhet och även av
påtalastolkningsproblemochgränsdragnings-Internettjänster. De som

frågan lnternette-Vad gällersammanhang.i dettagäller även omovan
anmäl-och bl.a.telefonitjänst,lefoni torde tjänsten attvara anse som

i dettaharrealtid. PTSsker ikommunikationenningspliktig, sam-om
uppfat-abonnentenutifrån hurtolkasböruttalat telelagenmanhang att

tjänsten.tar
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8 radiokommunikationLagen om

8.1 Bakgrund och syfte

Lagen 1993:599 radiokommunikation radiokommunikationsla-om
trädde igen kraft den juli1 1993. Behovet reglering på områdetav en

följer den samhälleliga betydelse möjligheten till radiokommu-av som
nikation tillmäts tillgången radiofrekvenser begränsad.ärsamt att
Utgångspunkten för regleringen har det övergripandeär att staten

för frekvensanvändningen, skallvilket också bak-ansvaret motses
grund radiovågornas utbredningsegenskaper interna-göratt att ettav
tionellt samarbete mellan världens nödvändigt avsnittse 8.4,ärstater
nedan. Ansvarig myndighet och telestyrelsen vid tillämp-Post-är som
ningen lagens bestämmelser särskilt har beakta radiokommuni-attav
kationens betydelse for yttrandefriheten och informationsfriheten l §
tredje stycket. främjaLagens syfte denna bakgrundär att ettmot
effektivt nyttjande möjligheterna till radiokommunikation och andraav
användningar radiovågor andra stycket.1 §av

8.2 Tillämpningsområde

Radiokommunikationslagen innehåller bestämmelser innehav ochom
användning radioanläggningar användning radiovågor förochav om av
kommunikation l §. Med radiokommunikation överfö-m.m. avses
ring, utsändning eller mottagning skrift, bilder, ljudtecken, signaler,av
eller meddelande varje slag hjälp radiovågor Radiovå-med 2 §.av av

i lagen definierat elektromagnetiska vågor med lägre fre-ärgor som
kvens 3 000 GHz utbreder sig särskilt anordnad ledare.än utansom
Kommunikation med hjälp elektromagnetiska dennavågor fre-överav
kvens faller således utanför lagens tillämpningsområde.

8.3 Tillstånd

Regleringen bygger på tillståndsförfarande. Tillstånd krävs bl.a. forett
här i landet inneha eller använda lagen fram-radiosändare 3 §. Avatt

går efter vilka grunder tillstånd meddelasskall 9 §. grund-Den
läggande inriktningen skall enligt förarbetena ochattvara var en som
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tillståndbeviljasradioanvändning skallbehovsig ha avanser
kunnatillstånd skallförolika verkaMyndigheten har på sätt attatt

endastlämnasradioanvändning kanAvslag ansökanbeviljas. omom
förutsättningarnågon desärskilda fallet brister idet i det angessomav

sammanhangi dettasärskilt intresseförsta stycket 1-5.i lagen 9 § Av
det kanskall meddelastillståndförutsättningden sägerär att omsom

radiokommunika-kommer hindra sådananvändningen inte attantas att
§åsiktsbildningen 9till den friasärskilt viktig med hänsyntion ärsom

bakgrund denBestämmelsen skallförsta stycket sär-3. mot avses
förbetydelseradiokommunikationenstillskilda skallhänsyn tassom

tillämpning §vid lagens 1informationsfrihetenyttrandefriheten och
Övriga tillstånd hand-beviljandeförutsättningar förtredje stycket. av

sändningar,radiobaseradeandraskadlig påverkanlar risk förom
frekvenstill-framtidahänsyn tillradioanläggningen,tekniska krav

frekvensbehov.till försvaretsdelningsbehov hänsynsamt
medgivande enligtfordrarsändningarförhållande tillI annansom

förradiosändareanvändninginnehav ochkan tillstånd förlag, av
medgivande redan före-sådantbeviljasutsändningar endastsådana om

för radiobase-tillståndinnebärandra stycket. Detligger 9 § t.ex. att
mobilatelevision under GHzljudradio och 3sändningarrade samtav

telelagen, måsterespektiveoch TV-lagenteletjänster, enligt radio-
beviljas.radiokommunikationslagen kanenligtföreligga innan tillstånd

för sändningartillståndsplikt dedubbelfall såledesråder i dessaDet en
det nödvändigt-för sig inteinnebär i ochförmedlas.skall Detta attsom

tillståndskravet.det dubbla Denomfattassubjektvis är avsomsamma
radiokommunikationslagen kantillståndspliktig enligtär varasom

och TV-lagenenligt radio-tillståndspliktigden är t.ex.än somannan
radiokommunikationslagen för detenligttillståndjfr harTeracom som

har till-sändningar SVTför deutnyttjasfrekvensutrymme somsom
TV-lagen.stånd för enligt radio- och

tillståndmeddelaaktuelltgäller det kanSärskilda regler när attvara
ändradeväsentligtför elleroch använda radiosändareinnehaatt nya

kanfrekvensutrymmekan detradioanvändningar och det attantas som
allatillstånd åtförinte tillräckligtför verksamheten är attavsättas ge

prövningentillfällen skallverksamhet. Vid sådanavill driva sådansom
inbjudan till ansökan 9 §. Det-förfarande med allmänske efter ett a

viss radioan-förfrekvensutrymmegäller detnär avsatts ensomsamma
med-tillståndytterligareeller medgervändning utökas sättannat att

tillutsändningradioanvändningdock intedelas. gällerDetta som avser
i kap. §l 1i ljudradio ellerallmänheten annat angessomprogramav

1992/932200 193.Prop. s.
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tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen, omfattas av
12 § telelagen, eller avsedd för privat bruk.är

Från tillståndsplikten gäller vissa undantag till-6-8 §§. Kravet på
stånd gäller inte försvarsmakten och inte heller statliga myndig-ex.
heters innehav radiosändare. och telestyrelsen kan i övrigtPost-av
meddela föreskrifter frånundantag tillståndsplikten i vissa fall.om

Tillståndsbeslutet skall gälla bestämd radioanvändning och kan, ien
den mån det behövs, förenas med villkor rörande frekvens,t.ex. anten-

eller radiosändarens beskaffenhet, skall belägenantennennens var vara
och skyldighet dela frekvensutrymme 1 l §.att

8.4 Internationella förpliktelser och den
nationella frekvensfördelningsplanen

Regleringen i radiokommunikationslagen och dess tillämpning måste
i ljuset de internationella förpliktelser Sverige bundnaärses av som av

detta följerområde. den internationellaDessa telekonventionenav
ITC, vilken grund för samarbetet inom den internationella tele-utgör
unionen ITU. bestämmelse särskildEn betydelse artikel 44ärav som
ställer krav på medlemsstaterna det gäller frekvenstilldelning.när
Bestämmelsen kompletteras tillämpningsföreskrifter i det internatio-av
nella radioreglementet RR. RR omfattar regler syftar till upprätt-som
hållande effektivt tillvaratagande spektrum internationellettav av
nivå. Vissa dessa regler direkt sikte på användningen radio-tarav av
frekvenser medan andra inriktade de nationella myndigheternasär
skyldigheter.

huvuddelEn i den s.k. frekvensfördelningsplanRR återfinnsär som
i artikel denna plan,Av omfattar alla tekniskt användbara radio-som
frekvenser, framgår för vilket eller vilka slag radioanvändningav som
frekvenser inom olika frekvensområden bestämda. Sverige härvidär är
förpliktigat till följa denna plan vid tilldelning frekvenser till sän-att av
dare kan åstadkomma menliga störningar i andra länders radiotra-som
fik. fårDet exempelvis inte förekomma sändningar ljudradio elleratt av
television sker på frekvensband enligt inte upplåtna förRR ärsom
sådan radioanvändning. Frekvensfördelningsplanen dock deger
enskilda länderna utnyttja vissa frekvensband förutrymme att annan

Ävenanvändning den primärt gäller enligt planen. i övrigt finnsän som
vissa möjligheter till nationella särlösningar eller mindreav mer
omfattande ocksåRR möjlighet för enskilda träffaart. stater attger
överenskommelser frekvensfördelningen mellan sig.om
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Även dåsituationerförpliktelser enligt endastSveriges RR avserom
fre-radiotrafik,andra länders har RR:ssvenska sändare kan påverka

utform-betydelse förkvensfördelningsplan fått förhållandevis stor
PTSFS 1998:3.ningen nationella frekvensfördelningsplanvårav

sådanafrekvensområden harOrsaken radiovågor inom vissaär att
får bety-sändningseffekterde redan vid begränsadeegenskaper att en

möjligtpraktiken det så det knappastdande utbredning. I ärär attatt
radiotrafikländersfrekvenser påverkan andrasända dessa om

Även där utbred-andra frekvensområden,skall kunna undvikas. inom
förtillståndsgivningenningen radiovågoma begränsad, måsteärav mer

beaktandefall ske medlandets i mångasändare i närhet gränser avav
radiotrafik. leder tillgrannländemas Dettariskerna för störa attatt

från ilängre avståndockså de sändare verksamma gränsernaärsom
till denbeträffande frekvensvalpraktiken anpassademåste m.m.vara

radioanvändningen.gränsnära
nationella fre-i denuppdelning i olika frekvensbandDen görssom

ochfrekvensfördelningsplanföljer i huvudsakkvensplanen RR:s ger
slagsfor olikavilka frekvensersåledes anvisning är avsattasomom

radiotillämpningar.

Tillämplighet8.5 ettur

konvergensperspektiv

ljudradio-såväl tele-Radiokommunikationslagen tillämpligär som
skall emel-fördelningen radiofrekvenseroch TV-verksamhet. Vid av

betydelselertid frekvensutrymmetbl.a. sådan användning ärsom avav
tredjeinformationsfriheterna prioriteras jfrför yttrande- och 1 §

tidigare inteprioritering harstycket och första stycket 3. Denna9 §
betydelseområden harmedfört särskilda problem.några De störstsom

for ljudradio ochinformationsfriheten harför yttrande- och avsatts
användningförtelevision, och övriga frekvenser har avsatts annan

däribland televerksamhet.
visaroch radio- och TV-lagenGenomgången YGL, telelagenav

vilkenförändrar den miljö inomemellertid konvergensutvecklingenatt
kommerTillgängliga radiofrekvenserdessa avvägningar skall göras. att

vad falleteffektivt ochkunna utnyttjas sätt änett annat som varmer
frekvensfördelning utveckla-gällande principer fordå ändamålen med

frekvensutrymme.distribueras inomdes. Fler tjänster kan samma
varje tillfälleradiokommunikationssystem vidVidare utvecklas som

kon-tillgängliga frekvenser.sig efter frekvensbehov och Meranpassar
telefo-tillhandahållaskapar konvergensutvecklingen möjlighetkret att
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multimedietjänsternitjänster, ljudradio- och TV-tjänster och andra
Tele-integrerat distributionskanal.parallellt och/eller genom samma

prioriteradetraditionellttjänster i sig själva förmodligen inte ärsom
massmedie-tillgång tilltjänster kan vidare användas till förmedlaatt

for yttrande- och informa-tjänster kan bedömas betydelsevarasom av
jfrinnehållstjänstertionsfriheten, tillgång till och andrasåsom Internet

UMTS.
Konvergensutvecklingen medför således det blir allt svårareatt att

ochfrekvensanvändning betydelse för yttrande-dra mellangränsen av
frekvensanvändning. måsteinformationsfrihetema och Dettaannan

frekvensfördelnings-vidare bakgrund såväl den nationellamotses av
frekven-frekvensfbrdelningsplan där det vilkaplanen RR:ssom anges

for olika slags radiotillämpningarär avsattaser som
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telerelateradochmedie-9 Annan

särlagstiftning

Lokalradiolagen9.1

lokalradio. MedföreskrifterinnehållerLokalradiolagen 1993: 120 om
ljudradiosändningarlokalatillståndspliktiga änandralokalradio avses

får skeellerregeringentillståndantingen kräversådana somavsom
kap. 2§och TV-lagen 2enligt radio-begränsad tidendast under en

till radio- ochhänvisningmednärradio l §fjärde stycket, eller ärsom
lokal förank-mångfald ochfrämjasyfteTV-lagen Lagens5:1. är att

kedjebildningarmotverkaochlokal produktionfrämjaring attgenom
Lokalradionmedieföretag.existerande ärdominans redanoch lokal av

reklamfmansierad.
TV-verket.Radio- ochfrånkrävs tillståndlokalradiosändaFör att

kansändningarbedriva sådanainnebärtillstånd emotEtt tasrätt att som
tillståndetisändningsområdehörbarhet inom detmed god som anges

skall Radio-tillståndsökande tillbehörigadet finns flera4 §. När ett
viddensedan tillTillståndettill auktion.TV-verket kallaoch somges

avgiften tillårligaden högstaförbinder sig betalaauktionen statenatt
till utgångengälleråtta årTillståndsperioderna och12-13 §§. är av

tillståndspe-förstameddelats.vilket det Dentillståndsperiod underden
årintill utgångenjanuari 1993från denrioden omfattar tiden 1 av

medförlängasskall tillståndenbegärtillståndshavaren så2 000. Om
tillståndsperiod 8 §.ytterligare en

programinnehåll,bestämmelserlagen bl.a.övrigt omfattarI om
ochreklamutformningomfattning ochsändningsbeteckning, spons-av

tillstånd 24-28 §§.återkallelse 22,ring samt av
avseende mång-bl.a.målsättningarlokalradiolagensgrundPå attav
behovkonstitutionsutskottetidentifieradefald inte infriats attett seav

nöd-samtidigtlokalradioverksamhet. ansågsDetregleringenöver av
utveckling ansågsdenpå regleringvändigt i avvaktan stoppaatt somny

kraft istopplagenz trädde is.k.Därför infördes denleda åt fel håll. som
skallTV-verket inteochRadio-innebärdecember 1995. Lagen att

1995/96:KUl6.sebetänkande 1994/95:KU25Konstitutionsutskottets även
sända2 tillståndbestämmelser i frågatillfälliga1995:1292 attLag omom

lokalradio.
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meddela tillstånd sända lokalradio. ochhar förlängtsLagenattnya
gäller fram till januari1 2001.nu

lagstiftningNy

Nyligen föreslog Utredningen den framtida kommersiella lokalra-om
dion lagstiftning för lokalradioverksamhet SOU Försla-1999:14.ny

innebär bestämmelserna lokalradio inordnas i radio- och TV-get att om
lagen. huvudsakI föreslås reglering skall tillämplig föratt samma vara
sändningar utsändningsteknikanalog eller digital används.oavsett om

sändningFör lokalradio krävs tillstånd. frånTill skillnad lokalra-av
diolagen kan dock tillståndshavare ha tillstånd och detän etten mer
föreslås inga begränsningar i ägarkretsen. det fall inte alla deFör som
ansöker tillstånd kan få, skall urval ske. kriterier utefter vilkaDeettom
bedömningen skall ske ägarförhållanden och den mängdär eget mate-
rial den sökande planerar sända. Ytterligare kriterium i bedöm-att ett
ningen sändningarnas format. Syftet med urvalskriteriernaär är att
skapa medieutbud präglas mångfald och reella yttrandemöj-ett som av
ligheter. de innehållsreglerUtöver i lag, Radio- och TV-som anges ges
verket möjlighet ställa villkor olika slag i samband med till-att av
ståndsgivningen.

föreslåsLagen gälla sändningar s.k. tilläggstjänsteräven av som
består programverksamhet kompletterad eller bild. reglerDetextav av

gäller för sökbar föreslåstext-TV gälla för s.k. sidotjänster.ävensom
medförDetta reglerna bl.a. reklam och sponsring bliratt om annor-

lunda för tilläggstjänster traditionella ljudradioprogram.än
föreslåsLagen träda i kraft den januari1 2001.

illämplighet konvergensperspektivT ettur

konvergensaspekterDe i dettauppstår sammanhang i huvudsakärsom
identiska med dem redovisas i samband med genomgångensom av
radio- och TV-lagen, vartill hänvisas avsnitt 6.6.

9.2 TV-avgiftLagen om

Den 1 1989 trädde lagen 1989:41 TV-avgift i kraft ochmars om
samtidigt den tidigare gällande lagen 1978:478 avgift förersatte om

innehav televisionsmottagare. lagen innebar bl.a.Den TV-attav nya
avgiften blev enhetlig för färg-TV-apparater och svartvita mottagare
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Radiotjänst i Kiruna AB ettTV-avgiften skulle betalas tillsamt att av
Utbildnings-SverigesSveriges Radio ochTelevision ABSveriges AB,

bolag.radio AB ägtgemensamt
hartid tillbakasedan långregleringen SverigeBakgrunden till är att
s.k.i allmänhetens tjänst,TV-verksamhet stårradio- och ensomen

innebörd kanservicebegreppetsserviceverksamhet. Publicpublic
mångfald,saklighet, integritet,opartiskhet,sammanfattas i 0rd som

svenskapublicdenboendeort.kvalitet och tillgänglighet För attoavsett
bl.a.funktion har detfylla dennaskall kunnaserviceverksamheten

beroende bidraginte skallverksamhetennödvändigt attansetts avvara
och denekonomiskt avseendeden osäkerhet ifrån utomstående med

programutformningenpåverkanför direkt eller indirektrisk som
därför medmedföra finansierasVerksamhetendetta kan mottagar-

avgifter.
betalainneharskall alla TV-mottagareEnligt huvudregeln ensom
inte idefinierasmedTV-avgift Vad TV-mottagarel §. som avses

teknisktförarbetenadet följer TV-mottagarelagtexten, att enavmen
ochsådana tråd-anordning för mottagningbeskrivaskan avsom en
detbilder,förmedlar rörligaradiobaserade sändningar samt attsom

avgiftssynpunkt självaanordningi dennacentrala elementet är mot-ur
vissakanalväljarenf föreskrivs vidarei synnerhet Dettagardelen,

sådanaavgift inte utgå förbl.a. skallfrån avgiftsskyldigheten,undantag
användas förkonstruktion inte kangrund sinpåTV-mottagare avsom

sändningar §.markbundna 4att ta emot

konvergensperspektivTillämplighet ettur

infrastrukturer kanochKonvergensutvecklingen vad gäller apparater
sådanvadi förhållande tillmedföra tillämpningsproblem utgör ensom

Utvecklingenmening.medför avgiftsplikt i lagensTV-mottagare som
kan fungeratraditionellaleder till andra TV-mottagareänatt ensom

sändningartråd- och radiobaseradeför mottagning sådanaanordning av
fyller andra funktionersamtidigt deförmedlar rörliga bilder, somsom

datakommunikation. Idatabehandling ochför mobiltelefoni,t.ex.
och denbisakperspektiv kan TV-mottagningendetta mottagar-vara en

univer-löstagbar ochdessutommedger mottagningen kandel varasom
sänd-kunnautfonnad för endastutfonnad, dvs. intesellt ta emotatt

multi-television i marknätet,ljudradio ellerningar även t.ex.utanav

3Prop. 1988/89:18, 40.s.
4 1988/89:18, 43-44.Prop. S.
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medial mobilkommunikation inom för UMTS-baserade sänd-ramen
ningar.

Vidare kan den fortsatta utvecklingen alternativa infrastrukturerav
för marksändningarna förstärka de oklarheter redan i dag tordesom
råda vad gäller möjligheten i samband med olika vidaresändningaratt
och satellitsändningar de avgiftsfmansierade kanalernata emot utan att

skall till sin konstruktion sådan denmottagaren kanattanses tavara
markbundna sändningar. Utöver de nämnda distributionsformemaemot

kan det inte utslutas det kan komma handla förmedlingatt t.ex. att om
begäran via såväl fasta mobila telenät med stöd xDSL-base-som av

rad teknik, Internet eller UMTS.
Dessa omständigheter kan leda till avgiftspliktens tillämpnings-att

område får omfattning, såväl apparater mindrestörreen som
alternativa distributionssätt, inte syftet med regle-motsvararsom
ringen.

9.3 Lagen standarder för sändningom av

TV-signaler

Syftet med lagen 1998:31 standarder för sändning TV-signalerom av
genomföra EG-direktivetär tillämpningatt standarder för sänd-om av

ning TV-signalers Syftet med direktivet underlätta införandetär attav
avancerade TV-tjänster och skall bl.a. bakgrundav nya motses av

utvecklingen och införandet digital-TV. Ett viktigt medel för attav
åstadkomma detta har ställa krav påansetts att stan-vara gemensamma
darder. Ansvarig myndighet för lagens efterlevnad Radio- och TV-är
verket.

Lagen omfattar följaktligen bestämmelser möjligheten attom upp-
ställa krav användning standarder för vissa sändningartyperav av

TV-program till allmänheten och3 § TV-mottagare skallav att
visst för få saluföras eller hyrasutrustas sätt på marknadenett att ut

4 §. Kravet på användande vissa standarder gäller oavsettav om
sändningen distribueras tråd, via satellit eller från sändaregenom
markytanf Utrustningskravet i 4 § möjliggöra enkelär avsett att
anslutning kringutrustning, särskilt avkodare eller digitalaextraav
mottagare.7 Vidare uppställs krav på utrustning och tjänster för

5Europaparlamentets och rådets direktiv 95/47/EG den 24 oktober 1995av om
tillämpning standarder för sändning televisionssignaler.av av
6Prop. 1997/98:34, 26.s
7Prop. 1997/98:34, 27-28.s
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bestämmelservissaTV-tjänstertill digitalas.k.villkorad tillgång samt
avseende 5-10 §§.aspekter i dettakonkurrensrättsligaom

konvergensperspektivTillämplighet ettur

ochinfrastrukturertjänster,olikakonvergensperspektiv därUr ett
kommunikationindividuellsåvälmottagarutrustning för sommass-

lagensdefinitionendet relevantsammansmälter närmareär att avse
bestämmelser TV-omfattar lagensEnligt 2 §tillämpningsområde.

använderellerupplösninghögbredbildsformat, harsänds itjänster som
utrustnings-vissaföreskrivaMöjlighetendigitala sändningssystem. att

någoninteLagen närmaregäller för TV-mottagare.krav enligt §4 ger
sändningssystemdigitalamed TV-tjänster,definition vad avsessomav

ingentingsåledesdetordalydelsenUtifråneller ärTV-mottagare. som
förmedladetjänsteraudiovisuellaomfattadetta kanhindrar ävenatt

isidotjänsttelenät ellerbredbandigtviadigitalt Internetöver ett ensom
såvältjänster kansådanakabel-TV-nät. En mottagare enett varaav

kandatorset-top-box. Enförsedd medtraditionell TVdator ensom
digitaltkunnapåutrustad förockså sätt emot t.ex.taatt sammavara

kabel-TV-nät.traditionella TV-programvidaresända ettgenom
tillämpningssvårighetereventuellaoch deoklarheterDessa som

kantillämpningsområdelagensdefinitioneravsaknaden närmare avav
remissbehandlingeniremissinstanserolikaföranleda påpekades avav

lagförslaget. proposi-Iföregickdepartementspromemoriaden som
bl.a. konvergens-ochutredningföreliggandetilltionen hänvisas att

skyldighetenundandra sigSverige kaninnebärproblematiken inte att
medvadframhålls vidaredirektivetgenomföra Det att avsesatt som

högupplös-bredbilds-TV,såsomavancerade TV-tjänsterTV-tjänster är
TV-tjänstersänder digitalaalladigitaloch TVnings-TV samt att som

harsändningssystemanvändaskyldiga stan-till publik är att som
Eftersomstandardiseringsorgan.europeiskterkäntdardiserats ettav

kabeldistribution,sigdetskyldighet gällerdenna röroavsett omom
uppkommafrågasändning kanmarkbundensatellitsändning eller om

omfattasframtida,existerande ellerdistributionsvägar,andravissa av
uttalastillämpningsområde. Detlagensföreslagnadirektivets och den

vidare:

8 TV-standarder.direktiv förGenomförande EGs1997:21,Ds av
9 1997/98:34, 23.Prop. s
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framhållitsSom i föregående avsnitt sker i dag snabb utvecklingen av
teknik bl.a. möjliggör distribution andra tjänster konventionellänsom av
telefoni och data via befintliga telenät. Ett använda nuvarande kop-sätt att
parkablar för olika sändningar utnyttja kabelns hela bandbredd...är att
Tänkbara då kan aktuella för TV-överföringsystem ADSLärsom vara
Asymmetric Digital Subscriber Line och VDSL Very high bit-rate
Digital Subscriber Line. Regeringen vill här erinra direktivetsattom
tillämpningsområde i aktuellt avseende begränsas till TV-sändningar.nu

dettaHur begrepp definieras blir därför den avgörande faktorn i samman-
hanget. Att sedan framtida distributionsvägar kan komma placeras iatt
kategorierna kabeldistribution, satellitsändning eller markbunden sändning
blir i viss mån sekundärt. föregåendeI avsnitt har konvergensproblemati-
ken berörts liksom de utredningsåtgärder regeringen nyligen vidtagitsom

området. Det därför varken möjligt ellerär lämpligt de iutöveratt,ens
dag klara fallen, klar ställning till vilka framtida sändningssätttanu som
kan komma omfattas direktivets och lagens bestämmelser.att Vadav som

i motsvarande mån bäring på fråganäger direktivetsagts skall till-nu om
lämpas beträffande Intemetmiljö.°TV-tjänster förmedlade i

Det råder således viss oklarhet rörande vad TV-tjänsterutgören som
och TV-mottagare i direktivets och lagens mening. Det torde dock vara
klart lagtexten i sin nuvarande utformning inte utesluteratt ävenatt
andra traditionella TV-tjänster ochän TV-mottagare kan omfattas.

9.4 Lagen granskning filmer ochom av

videogram

Syftet med lagen 1990:886 granskning filmer och videogramom av
granskningslagen motverka skadliga effekterär förmedlingatt av av
rörliga bilder i medier ha särskild betydelse för påverkansom anses en
på individ och samhälle. Granskningslagen ställer därför krav påupp
förhandsgranskning framställningar i filmer och videogramav som
skall visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning l §. I
vissa sammanhang emellertid undantag frångörs granskningsplikten.
Det gäller bl.a. filmer och videogram sänds i TV-programettsom som
omfattas YGL 2 § 1. Statens biografbyrå Biografbyrån ärav
granskningsmyndighet och skall utföra granskningen enligt de bedöm-
ningsgrunder och de anvisningar vad gäller fastställande åldersgrän-av

i lagen. bedömningsgrunderDe innebärser, som anges attsom anges

0 Prop. 1997/98:34, 25.s
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delellervideogramellerfilmgodkännafårBiografbyrån inte ett enen
sådanaoch isådantskildras sätthändelserna samman-därav ettom

medföraellerförråande 4 §verkakanframställningenhang psy-att
särskiltskallbedömningenVidår 5 §.under 15skada för barnkisk

skild-utdragnaellernärgångnainnehållerframställningenbeaktas om
våldsexuelltskildrareller djur,människorvåldringar motgrovtav

sammanhang.pomografiskaibarnskildrarellereller tvång

konvergensperspektivillämplighetT ettur

framför alltaktualiserasutvecklingentekniskadenbakgrundMot av
Denenligt lgranskningspliktenförhållande tillifrågeställningartvå
ochfilmbegreppenomfattasvadgällerfråganförsta avsom

bero-tillämplighetlagens ärgällerfråganandravideogram. Den om
respektivefilmprojektomuppspelningsutrustningenende omav

ellervisningenplatssig påbefinnervideobandspelaren somsamma
tilldistansförmedlasinnehålletdärvisningaromfattarden ävenom

förmedlahandlapraktikenikan attDetför visningen. t.ex.platsen om
dist-föriställetplatscentralfrån attbiografföreställningartillfilmer en

biograf.enskildtill varjefilmkopiorfysiskaribuera
struktur,granskningslagenstyderfråganförstagäller dendetNär

området,pålagstiftning atttidigaretillrelationochförarbetendess
objektfysiskavideogramochfilmeriframställningendet somär som

intedetinnebäraskullegranskningsplikten. Detta attomfattas av
skalldatabärarefysiskaandradågranskningspliktnågonföreligger

till-offentligaellersammankomsterallmännavidvisninganvändas för
framställningar ärvisninghandlakanställningar. Det somt.ex. avom

hård-databasiellerDVD-fonnatkompaktskivor ilagrade enen
alternativaanvändsutsträckningvissredan imedierdvs.disk, somsom

såledesskulleEffektenvideogram.ochfilmertilldatabärarefysiska
dettaochdatabärare,fysiska oavsettför olikagällerreglerolikaattvara

avseddainnehåll och använ-är atthardatabärarnade olika sammaom
ellersammankomstervid allmännadvs.tillfällenviddas typ avsamma

oklart.emellertid bedömasfårRättslägettillställningar.offentliga som
granskningsplikten ävendvs.frågan,andradengällerdetNär om

videogramellerfilmiframställningendå ettsituationeromfattar en
konstaterasförstkan detvisningen,förtill platsendistansförmedlas

filmiframställningenhurkravnågotställerintelagen enatt upp
Detvisningardevidförmedlasskallvideogrameller avses.somett

och1988:675biografförordningen" 53-54,51,1989/90:70Se t.ex. s.prop.
1981:485.videovåldslagen
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väsentliga i detta avseende själva visningen skerär påatt sätt som
beskrivs i paragrafen dvs. vid allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning. Frågan emellertid vilka eventuella begränsningarär av
granskningspliktens omfattning kan följa YGL:s skydd för vissasom av
sändningar radioprogram. För omfattas grundlagsskyddet skallattav av
sändningen riktad till allmänheten och avsedd att tasvara emotvara
med tekniska hjälpmedel YGL 1:6. Det inte omöjligtär att en
sändning till allmän sammankomst eller offentlig tillställningen en
isolerat skulle kunna uppfylla kravet riktad till allmän-sett att vara
heten själva sändningen inteäven har vidare geografisk täckningom en

just platsen för visningen. förutsättningän En torde dock all-attvara
mänheten har tillgång till sammankomsten respektive tillställningen.
Däremot det tveksamt kravetär på sändningen skall avseddattom vara

med tekniska hjälpmedel uppfylls vid dessa tillfällen.att tas emot Kra-
förutsätter sändningen skall avseddvet ochatt att tas emotvara av var
med tekniska hjälpmedel, vilket således torde utesluta sänd-en egna

ningar när visas visnings-mottagarna attsom genom en gemensam
anläggning, storbildsskänn.t.ex. en

Om sändningen allt skulle uppfylla dessa krav och omfattastrots av
YGL:s skydd, torde tillämpning granskningsplikten strida detmoten av
absoluta förbud förhandsgranskning gäller för radioprogrammot som
enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt grundlagstexten får det inte
förekomma något skall framföras i radioprogram elleratt ettsom en
teknisk upptagning först måste granskas YGL 1:3 1:a stycket.
Undantag dock för förhandsgranskninggörs rörliga bilder i filmer,av
videogram eller andra tekniska upptagningar skall visas offentligt.som

9.5 Lagen pliktexemplar dokumentom av

Syftet med lagen 1993:1392 pliktexemplar dokumentom av
pliktexemplarslagen bevara och tillhandahålla yttringarär att av
svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur för forskning och stu-
dier. Utöver vad omfattas leveransplikten reglerar lagen frågorsom av

skall leverera pliktexemplar, till detta skall görasom vem som vem
och i vilken form leveransnär skall ske.samt

Leveransplikten omfattar vad i lagen betecknassom som
dokument. Med dokument föremål lagrar information föravses som
läsning, avlyssning eller visning 2 §. Dokumenten skall fysisktvara

Z Jfr prop.1990/9l:64 109-110 och 1986/87:l5l 164-165.s. prop. s.
13Prop. 1993/94:10, 17.S.
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delas in iomfattasförflyttas. dokumentDeavskiljbara och kunna som
doku-olikaknutna. Deolika reglervilkadokumentslag tillolika är

§§,12-13videogramfilm ochskrifter §§,5-llmentslagen är
§§,återgivning 14-15elektroniskfördokumentfonogram och vissa

ljudradio-inspelningarvissamaterial §§kombinerat 16-17 samt av
18 §.televisionsprogramoch

§§ TF 5i kap. 5skrift ldels samtSkrifter omfattar avsessom
skrift iåtergivning ochelektroniskfördokumentskrift utgör avsom

återgivningelektroniskfördokumentMedmikroform 10 §. avses
ochbildljud ellerform lagrari fixeraddokument text, varsett som

hjälpmedel §. Som2elektronisktmedinnehåll endast kan återges
elektronisk åter-fördokumentvissa14 §omfattarframgår ävenovan

förstnämndadenoch §mellan § 14Skillnaden 10givning. är att para-
eller båda,fast bildellerlagrardokumentgrafen endast textsomavser

deibehandlas 14 §dokument ärutmärkande för de attdetmedan som
kombinationeri olikarörliga bilderfasta och attljud, utanlagrar text,

fallvissaalltså ikanfonogram. Deeller attvideogram varavara
multimedier.betrakta som

ellerbestårmaterialmaterialkombineratMed av ensomavses
fono-videogram,flera filmer,ellermedskrifter tillsammansflera en

lagraråtergivningelektronisk änfördokument annateller somgram
kombinationsåledessigbild.och fast Detenbart rör avtext om en

reglernasärskildaleveranspliktiga. Desigföralladokument ärvarsom
hållaintressetmaterial motiverasför kombinerat att sammanavav

tillsammans.bli nyttjadeförutsättsdokument som
pliktexemplarskalltelevisionsprogramljudradio- ochgällerVad

lagenkap. §enligt 35skallinspelningsådanlämnas görassomav
ochtryckfrihetsförordningensföreskriftermed1991:1559 yttran-

skallpliktexemplargällerHärunderområden.defrihetsgrundlagens att
televisionsprogramljudradio- ochsändningvarjelämnas somavav

kap. §enligt 2 2tillståndmed stödfår sändaprogramföretagsvenskt av
ljudradio-andraavsnitt 6.3. Avoch TV-lagen seradio-första stycket

sänd-varjepliktexemplar lämnasskalltelevisionsprogramoch ett av
bestämda veckorförhandfyra påunder högstning ägt omrumsom

året.
pliktexemplar ilämnaskyldiggäller förOlika regler är attvem som

föroch dokumentfilmerdokumentslagen. Förde olikaförhållande till
doku-ochgjort filmernahardet denåtergivningelektronisk är som

leveranspliktig 20 §.allmänhetentillgängliga för ärmenten som

4 1993/94:10, 17.Prop. s.
5 1993/94:10, 42.Prop. s.
lö 1993/94:10, 43.Prop. S.
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Pliktexemplar filmer och videogram har granskats Statensav som av
biografbyrå inte godkänts skall dock lämnas den har begärtmen av som
granskningen hos byrån. När det gäller ljudradio- och televisionspro-

skall pliktexemplar lämnas den enligt lagen med före-gram av som
skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden skall ombesörja spelas 23 §.att programmet

Pliktexemplar skrift eller kombinerat material skall i antalav som
i lagtexten lämnas tillnärmare Kungliga biblioteket och Lundsanges

universitetsbibliotek i vissa fall till Stockholms, Uppsala,ävensamt
Linköpings, Göteborgs och universitetsbibliotekUmeå §.24
Pliktexemplar film, dokument för elektronisk återgivningannat änav av
sådant i 10 § eller upptagning ljudradio- och televisions-som avses av av

skall lämnas till Arkivet för ljud och bild 25 §.program

Föreslagna ändringar

l augusti 1998 presenterade E-pliktutredningen sitt betänkande med
förslag till ändringar bl.a. lagen pliktexemplar dokument.av om av
Anledningen till lagen den idag endast omfattaröver äratt attses
sådana elektroniska dokument finns i fixerad form och kansom som
köpas, lånas informationDen tillgänglig via on-lineför-görsosv. som
bindelse eller underlag för tryckt material fallerutgör däremot utanför
pliktexemplarslagens tillämpningsområde. Syftet med ändringarna är

det inte skall uppstå luckor i det framtida kulturarvetatt det gällernär
dokument publiceras on-line.som

föreslagnaDe ändringarna innebär bl.a. sammanställningar iatt
digital form, har gjorts tillgängliga för allmänheten i landet översom
datanät och svenska förhållanden, skall på anmodan lämnas irörsom
två pliktexemplar det inte i anmodan medges sammanställningenattom
överförs på elektronisk 18 §. Lämnande pliktexemplar ellerväg a av
överföring elektroniskpå sammanställning i digital form åliggerväg av
den låtit sammanställningen tillgänglig för allmänheten härgöra isom
landet 23 Förslaget§. möjlighet kräva lösen-även att att etta ger en
ord utlämnas behövs för tillgång till elektronisk informationsom som

tillgänglig för allmänheten här i landetgörs datanät ochöver rörsom
svenska förhållanden 33 §.a
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illämplighet konvergensperspektivT ettur

följer med dokumentredan definitionerna i §Det 2 ettatt avsesav
föremål för elektronisk återgivningoch med dokument ettatt avses

fixerad form. framgår vidaredokument med informationen lagrad i Det
förarbetena fysiskt avskiljbaradet handlar dokument ärattav somom

förflyttas. on-lineförmedling från data-och kan Därmed utesluts t.ex.
televi-baser så vida tjänsten inte kan betraktas ljudradio- ellerettsom

sionsprogram med hänvisning till kap. lag 1991:1559och 5 3 §som
föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-med

då omfattas leve-grundlagens områden skall referensbandas och av
§." omfattas emellertidransplikt enligt On-lineförmedling E-18 av

pliktutredningens förslag 18 a
införan-följer och TV-lagen bl.a.genomgången radio-Det attav av

medför viss oklarhet vaddet digitala TV-tjänster det råderatt omav
TV-lagensskall ljudradio- och iradio- ochTV-programsom anses som
förmedlasmening avsnitt gäller dels de tjänster6.6.1. Det somnya

ochtillsammans traditionella dels frågan radio-med TV-program, om
inteTV-lagens förmedling multimediaavgränsning mot somannan av
fårskall omfattas lagens bestämmelser. denna fråga bedömsHurav

konsekvenser för tillämpningen pliktexemplarslagen.även av

för elektroniska9.6 Lagen om ansvar

anslagstavlor

straffrättsligför elektroniska anslagstavlorLagen utgörom ansvar en
särreglering IT-området. syfte skall bakgrundpå Lagens mot avses

och svårig-önskemålet hindra spridningen oönskad informationatt av
heterna straffbara meddelanden i despåra avsändareatt samman-av
hang regleringen förarbetena pekas särskilt elektro-l attsom avser.

straffbart innehåll kanniska anslagstavlor medger meddelanden medatt
inflytande specielltspridas till antal och utöva överett stort personer

tjänster.barn dessaoch ungdomar i hög grad använder sig avsom
Vidare finnas brist kontroll depekas det har visat sig överatt en

ändamål,elektroniska utnyttjas för brottsligaanslagstavloma kansom
varför det finns behov reglering för rättsmed-byggaatt ettav en upp
vetande för hanteringen dessa tjänster. denna bakgrundMot ärav

alltlagens syfte acceptabel struktur och framförtjänsternaatt ge en

7 1993/94:10,Prop. 17.s.
18 1993/94:Prop. 10, 20, 44-45.S.
19 1997/98:15Prop. S.
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klart fastställa tillhandahållarens för förekomsten vissa med-ansvar av
delanden tjänsten.i

Som framgår rubriken gäller lagen för s.k. elektroniska anslags-av
tavlor. Med elektronisk anslagstavla tjänst för elektroniskavses en
förmedling meddelanden formi ljud, bild eller information itext,av av
övrigt l §. saknarDet betydelse den tillhandahåller tjänstenom som
betecknar den elektronisk anslagstavla eller inte. Avgörande försom en
lagens tillämplighet istället tjänsten möjlighet för användareär om ger

sända och del andras meddelanden. tillämpningatt Entaegna av
syftar till användarna skall kunna kommuniceraänannat att ärsom

således inte sådan tjänst omfattas lagen, webbplatst.ex.en som av en
enbart tillhandahåller information. hellerInte meddelandensom som

förmedlas manuellt med hjälp tekniska hjälpmedel betraktaär attav
elektronisk förmedling meddelanden i lagens mening. Följaktli-som av
omfattas inte kommunikation hjälpmed telefaxapparatert.ex.gen av

eller traditionella teletjänster, såsom gruppsamtal, regleringen.t.ex. av
Från lagens tillämpningsområde undantas enligt 2 § uttryckligen: 1

tillhandahållande endast eller andra förbindelser för överföringnätav
meddelanden eller andra anordningar krävs för kunna iattav taav som

anspråk eller förbindelse, förmedling2nät meddelandenett annan av
inom myndighet eller mellan myndigheter eller inom företag elleretten

koncern, 3 tjänster skyddas tryckfrihetsförordningen elleren som av
yttrandefrihetsgrundlagen, eller meddelanden4 avsedda baraärsom
för viss eller bestämd krets elektroniskmottagare mottagareen en av
post.

För de tjänster omfattas stipulerar lagen informationspliktsom en
3 §, uppsiktsplikt 4 § skyldighet bort eller förhindrasamt att taen en
vidare spridning vissa meddelanden 5 § för den tillhandahållerav som

elektronisk anslagstavla. Informationsplikten innebär skyldigheten en
för den tillhandahåller tjänsten lämna information till ochattsom var

ansluter sig till tjänsten sin identitet och i vilken utsträck-en som om
ning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsiktsplikten innebär skyldighet för den tillhandahålleren som en
elektronisk anslagstavla ha sådan uppsikt tjänsten skä-överatt en som
ligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av
verksamheten. Uppsiktsplikten skall relateras till den skyldighet enligt

§ innebär5 den tillhandahåller elektronisk anslagstavlaattsom som en
i vissa fall skall bort inkomna meddelanden från tjänsten eller påta

förhindra vidare spridning meddelandet.sätt sådan skyl-annat Enav
dighet föreligger meddelandets1 innehåll uppenbart sådantärom som.

2°Prop. I997/98:15 s.
2 Prop. 1997/98:15 s.
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hetsbestämmelser uppvigling 16:5,i brottsbalkens BrB motavses om
respektivebarnpornografibrottfolkgrupp BrB 16:10 aBrB 16:8,

använda-eller det uppenbartolaga våldsskildring BrB 16: 10 2 är att
skyddasupphovsrätt eller i rättighethar gjort intrång i genomsomren

meddelandet.föreskrift upphovsrättslagen sändai kap.5 attgenom
tillhandahållerfullgöra skyldighet har denkunna dennaFör att som

tjänsten.meddelanden förekommer itjänsten delrätt att ta av som
tillhandahållarensBestämmelserna i gäller också den5 § upp-som

drag har uppsikt tjänsten.över
informations-uppsåtligen eller oaktsamhet bryterDen motsom av
ellertill den uppsåtligenplikten i § döms böter 6 §. För3 grovavsom

ellerenligt stipuleras böteroaktsamhet bryter skyldigheten 5 §mot
beroende brottetsfängelse från månader till högst två årsex upp

emellertid inte utdömasStraff för brott skallgrovhet §. 5 §7 mot om
brottsbalken ellertill enligtdet för gärningen kan dömas upp-ansvar

utrustningochhovsrättslagen § andra stycket.7 Datorer annan som
vissa fall förverkas 8vid brott lagen kan i §.använts mot

konvergensperspektivillämplighetT ettur

utformning med syfte intehar givits teknikneutralLagen göraatten
tekniska lösningar.särskilda tillämpningar ellernågon åtskillnad mellan

elektroniskframhålls särskilt definitionenförarbetenal att av
formöjlighetanslagstavla innefattar alla tjänster där någon inrättar en

varförmeddelanden,användare sända och del andrastaatt avegna
tillhandahållarentekniska lösningendet vidare konstateras denatt som

betydelse.därför i princip inte har någonvalt for tjänsten
bl.a. tjänstertillämpningsområde emellertidLagens är avgränsat mot

den månföljer iskyddas YGL. genomgången YGLAv att ensom av av
torde tjänstenanslagstavla har moderatorsfunktionelektronisk en

databasregeln mode-omfattas grundlagsskyddet YGL l:9;av genom
för tjänstenratorsfunktionen innebär nämligen denatt som ansvarar

fort-grundlagsskyddade tjänsterdvs. utgivaren i förhållande till
innehålletoch möjlighet rådafarande kan ha kontroll överattenanses

förmed principensätt överensstämmerett om ensamansvarsom
omfattarmedier avsnitt Databasregelngrundlagsskyddade 5.5.3.

förregisteruppgifter tillhandahålls allmänheten på begäran ettursom
inte kandatabehandling. Förutsättningenautomatisk är att mottagaren

tillhandahålls i lagtextenändra i innehållet tjänsten när-ettsamt att av
massmedieföretag.definierat traditionelltmare

22Jfr 1997/98:15 s.prop.
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l samband med införandet digitala TV-tjänster kan det före-av
komma innehållet elektroniskapå anslagstavlor distribuerasatt som en
sändning riktad till allmänheten, särskilt vid distribution via sändningar
i marknätet. lämna inlägg använderFör returka-att mottagarenegna en
nal, förtelenätet, kommunicera med den databast.ex. att automa-som
tiskt uppdaterar utsändningarna till allmänheten. Utsändningen till all-
mänheten torde omfattas huvudregelYGL:s sändningar riktadeav om
till allmänheten, bl.a. eftersom sändningen i sådant fall denstartas av
sändande och inte begäran 1:6. I till vadmottagaren motsatsav

gäller enligt databasregeln det i dessa fall inte säkert det harärsom om
någon betydelse för huvudregelns tillämplighet den elektroniskaom
anslagstavlan har moderatorsfunktion eller inte jfr avsnitt 5.5.1.en

huvudregelnOm i tillämpligYGL lagen för elektro-är är om ansvar
niska anslagstavlor inte tillämplig. bör härDet exaktpoängteras att

innehåll, från databas, kan samtidigt utsändningensamma samma som
tillgänglig begäran och då omfattasInternet andraövervara av reg-

ler i enlighet med vad diskuterats gäller vidDetsammasom ovan.
sändningar i kabel-TV-nät i grad vad gäller förstörre änsom, som
sändningar i marknätet, kan förväntas omfatta tjänster tillhanda-som
hålls begäranpå vid sidan utsändningar riktade till allmän-ärav som
heten.

9.7 Presstödsförordningen

Syftet med presstödet främja allsidig nyhetsförmedling ochär att en
opinionsbildning mångfalden dagstidningsmarkna-påvärnaattgenom
den. För åstadkomma detta presstödet främja konkur-äratt avsett att

mellan dagstidningar och förekomsten monopolbrytande,rens av
kompletterande dagstidningar, i båda fallen framför allt den regio-
nala marknaden, vidare stödja bred spridning dagstid-samt att en av
ningar. Presstödsnämnden ansvarig myndighet för förverkligaär att
dessa syften fördelning presstödet. Regler hur presstödetgenom av om
skall fördelas återfinns i presstödsförordningen 1990:524 samt
Presstödsnämndens föreskrifter presstöd KRFS 1997/13, i detom
följande omnämnda förordningen respektive föreskrifterna.som

Presstödet omfattar två stödformer, driftsstöd och distributionsstöd,
och delas under vissa förutsättningar till vad förordningeniut som
betecknas dagstidningar. dagstidning definierasEn i dettasom sam-
manhang allmän nyhetstidning eller publikation dagspres-som en av
skaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller opinionsbildning 1 §.

23Jfr 1996/97:3 165-167.prop. s.
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havecka ochmed minstskall normalt kommaDen ettut nummer per
huvudsak dist-svenska iinnehåll i huvudsak skrivet påär samtett som

underskall vidare kommaribueras inom landet. Den egetut ett namn
dessminstredaktionella innehåll skall 51 %och dess utgöra avegna
för-utgivningsfrekvensinnehåll. Beroende påtotala redaktionella gör

lågfre-medelfrekventa ochhögfrekventa,ordningen skillnad mellan
faller vissa tid-Utanför dagstidningsbegreppetkventa dagstidningar.

del inriktattill övervägandeningar redaktionella innehåll ärvars
näringslivsamhället såsomavgränsade intresseområden eller delar av
friluftslivmiljöfrågor, idrott,affärsverksamhet, konsumentpolitik,och

religion.anknytning till kyrkoliv ocheller frågor med
specificerade för hög- ochsärskilt kravfå driftsstöd uppställsFör att

ochlågfrekventa dagstidningar 2:1 2:3.medelfrekventa respektive
abonnemangspris, omfattningkrav gäller bl.a. abonnemang,Dessa av

täckningsgraddagstidningarlågfrekventaredaktionellt innehåll samt
täckningsgrad högst respektive40 %utgivningsorten. kravet påAv

driftsstödet i huvudsak endastföljerför lågfrekventa tidningar25 % att
andratidningar sin utgivningsort.till dagstidningar ärsomges

generellt tillförutsättningarDistributionsstödet utgår under vissa sett
samdistribution ochi organiserad 4:1alla dagstidningar deltarsom

4:2.

konvergensperspektivillámplighetT ettur

Även papperstidningenavseende påpresstödet utformat med ärärom
presstödsförordningens tillämp-avgörande förinte distributionssättet

kanelektroniska tidningarförordningen utesluter intelighet; att
erhålla presstöd övrigaoch såledesbetraktas dagstidningar omsom

tillföljer vidare driftsstödetuppfyllda.krav för detta Av 2:11är atta
skäligtfår jämkas detelektroniskt distribuerade dagstidningar ärom

distribution. elek-för produktion och Attmed hänsyn till kostnaderna
impli-distributionsstöd följerbli föremål förtroniska tidningar inte kan

utformning.cit distributionsstödetsav
omfattning föreslog 1994 årsdagstidningsbegreppetsdet gällerNär

skulle påpressutredning begreppetSOU 1995:37 avgränsas sättettatt
kunna blipapperstidningar skulleskulle innebära endastbl.a. attsom

och faxtid-elektroniska tidningarföremål för presstöd och därmed inte
framgår inteavgränsningningar. Pressutredningens motiv för denna

generellafölja dels detbetänkandet förefallerhelt klart avav men
delsinnebörddagstidningsbegreppetsbehovet klargöra samtattav

begreppsstruktur mellanefter enhetligutredningens strävanden en
mervärdesskattregler reduceradpresstödsreglema och dåvarande om
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för dagstidningar. dags-sina överväganden avseende hanteringenI av
tidningar gränsdrag-och mervärdesskatt pekar utredningen här på de
ningssvårigheter databastjänsterkan uppstå dagstidningarnasnärsom
skall särskiljas från betalda med liknande infor-andra databastjänster

mervärdesskatt.mation belastas medsom
Regeringen instämde dagstidnings-i vissa förtydligandenatt av

begreppet behövde skulleville inte detgöras, göras sättatt ettmen
uteslöt andra anfördestidningar papperstidningar. Som skälän attsom

statliga stöd inte bör utformade så de hämmar användningenattvara
informationsteknikelektronisk menade vidare detRegeringen attav

fortsättningsvis fick Presstödsnämndenankommaäven avgöraatt
vilka tidningar idagstidningar de utkommerär oavsettsom om pap-
persform eller

Även elektroniska tidningar således inte utesluts från presstöds-om
förordningens tillämpningsområden, torde emellertid utformningen av
dagstidningsbegreppet de särskilda krav skall uppfylldaoch som vara
för erhållande presstöd kunna medföra tillämpningssvårighe-vissaav

det gäller de förutsättningarna för betraktasNär grundläggandeter. att
dagstidning, förhål-kan tillämpningssvårigheter uppstå it.ex.som en

lande till kravet spaltmeter.på redaktionellt innehåll i Mät-mätssom
ningen i spaltmeter bygger förhållanden gäller för papperstid-som
ningar överföra till mätningen det redaktionella in-svårtär attmen av
nehållet i elektroniska tidningar, vilket bl.a. beror på de sistnämndaatt
skiljer frånsig papperstidningen vad gäller utformning, härunder bl.a.
sammansättning och avgränsning.

Vid kvaliñcering kan de förutsättningarpresstöd vidareav som
gäller förhållandei till täckningsgraden inte får överstiga vissatt en
marknadsandel föranleda tillämpningsproblem. Med täckningsgrad

här tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hus-avses en
hållen utgivningsorten. Som utgivningsort normalt den kom-anses

där tidningens huvudredaktion belägen förhållan-1:6. Dessaärmun
den kan svåra tillämpa i förhållande till elektroniska dagstid-attvara
ningar eftersom utgivningen nödvändigtvisi realiteten inte är geogra-
fiskt bunden till viss följer definitionen iemellertid 1:6Detort.en av

Presstödsnämnden får bestämma täckningsgrad skalltidningsatt att en
beräknas för del utgivningsorten eller för område änett annaten av
utgivningsorten, det med hänsyn till verksamhetens inriktning ärom
uppenbart utgivningsorten inte tidningens egentliga spridnings-äratt
område. Presstödsnämnden har således visst hänsynett attutrymme ta

24 SOU 1995:37 Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress 172, 176s.-
och 199.
25 1996/97:3Prop. 170.S.
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till den elektroniska dagstidningens särskilda egenskaper i detta avse-
ende.

teleterminalutrustning9.8 Lagen om

harmonisera ochskall i ljuset arbetet inom EGLagen attses av avreg-
teletenninaldi-lera telemarknaden, härunder det s.k.närmast genom

rektivet. lag-Direktivets syfte harmonisera medlemsstaternasär att
stiftning teleterminalutrustning regler ömsesidigtupprättasamtom om
erkännande utrustning. Med genomförandet terminaldi-sådanav av
rektivets främst tek-regler i svensk möjliggörs enhetliga krav,rätt att

syfte i all-niska, teleterminalutrustning kan upprätthållas i detatt
ochintresse kunna säkerställa god funktion i svensktmännas etten

telesystem.europeiskt myndighet och telestyrelsen.Ansvarig Post-är
omfattar teleterminalutrustning ansluta tillgårLagen ettattsom

eller informa-allmänt tillgängligt telenät för sända, bearbetaatt ta emot
§.2" eller andration Anslutningen kan ske med tråd, radio, optiskal

omfattas tele-elektromagnetiska Exempel på utrustning ärsystem. som
fonapparater, televäxlar,telefaxutrustning, telefonsvarare, modem,

telefoner utrustning itrådlösa och mobiltelefoner. Primärt avses som
sig avsedd direkt eller indirekt till allmänt tillgängligtanslutasär att ett
telenät, utrustning inte avsedd för detta gåräven är sommen som men

ansluta omfattas i viss utsträckning lagens bestämmelser.att av
ochsådan teleterminalutrustning omfattas lagenFör ärsom av

avsedd allmänt tillgängligt telenät gäller denanslutas till attatt ett
måste uppfylla särskilda krav för få anslutas Motsvarande2-3 §§.att
gäller för överhuvudtaget få släppa sådan utrustningäven att ut
marknaden relaterade till teknisk utform-3 §. kravDe ärsom avses
ning, tillverkning, märkning, kontroll, nätanslutning och användning i

till allmäntövrigt. teleterminalutrustning går anslutaFör att ettsom
tillgängligt inte avsedd för detta, gäller den fårtelenät, är attmen som

26Europaparlamentets och rådets direktiv 98/ 13/EG teleterminalutrustningom
och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt
erkännande utrustningamas överensstämmelse rådets direktiversätterav som
91/263/EEG tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning tenninalsut-omom av
rustning och ömsesidigt erkännande utrustningens överensstämmelseav

rådets direktiv 93/97/EEG.senast ändrat genom
27 1992/93:72,Prop. 10.s.
28 kontrollföreskrifter krav på teleterminalutrustningSe PTSäven samtom om
och märkning sådan utrustning PTSFS 1996:1.av
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släppas marknaden uppfyllerpå endast den vissa krav märk-ut om
ning produktinformationoch 4 §.

krav skall uppfyllda framgårDe ochPost-närmaresom vara av
telestyrelsen föreskrifter krav teleterminalutrustningpå samtom om
kontroll och märkning sådan utrustning PTSFS 1996:1, vilka ävenav
omfattar regler märkning och typgodkännande.om

illämplighetT konvergensperspektivettur

På i förhållande till TV-avgiftslagen avsnitt och9.2sättsamma som
lagen förstandarder sändning TV-signaler avsnitt kan kon-9.3om av
vergensutvecklingen vad gäller och infrastrukturer vissaapparater resa
frågeställningar i förhållande till lagen teleterminalutrustning.om
Apparatkonvergensen kan olikai utsträckning förväntas leda till en
sammansmältning mellan utrustning för privat och publik kommunika-
tion, dvs. för traditionella telefonitjänster och mottagningt.ex. av
sådana tråd- och radiobaserade sändningar omfattas YGL, ettsom av
konkret exempel den digitala set-top-boxen används dels förär attsom

digital-TV-sändningar, dels för kommunicerata emot att retur-genom
kanalen t.ex. telenätet. detta avseende kan således lagen teleter-I om
minalutrustning och lagen standarder för sändning TV-signalerom av
ha överlappande tillämpningsområden. Vidare får det inte stöd iutan
YGL förekomma myndigheter och andra allmänna på grundatt organ

innehållet i radioprogram och tekniska upptagningar förbjuder ellerav
hindrar innehav eller användning sådana tekniska hjälpmedelav som
behövs för kunna radioprogram eller för kunna uppfattaatt ta emot att
innehållet i tekniska upptagningar YGL 1:3 tredje stycket. Teletermi-
nalutrustningslagens bestämmelser emellertid inte relaterade till detär
innehåll kan komma förmedlas. torde dessutomDeatt attsom vara
betrakta ordningsföreskrifter enligt tredje stycket och där-RF 13som
för inte begränsning yttrandefriheten och informa-utgöraanses en av
tionsfriheten jfr avsnitt 5.1.
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Allmän10 lagstiftning

1 1 Brottsbalken

Brottsbalken omfattar1962:700 antal straffstadganden utifrånett som
olika skyddsintressen och under vissa förutsättningar stipulerar straff
för förmedling information med visst innehåll. handlarDet t.ex.av om
brotten förtal, uppvigling, hets folkgrupp, bampornografibrott,mot
olaga våldsskildring, otillåtet förfarande med pomografisk bild och
förledande ungdom. grundläggande innebörden dessaDenav av
bestämmelser följer:är som

Förtal: utpekar någonDen såsom brottslig eller klandervärd isom
sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift ägnad denneär utsättaattsom
för andras missaktning förstaBrB stycket.5:1

Uppvigling: muntligen införDen menighet eller folksamling, isom
skrift sprides eller utlämnas för spridning eller i meddelandeannatsom
till allmänheten eller eljest söker förleda till brottslig gär-uppmanar
ning, svikande medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet motav myn-
dighet förstaBrB 16:5 stycket.

folkgrupp:Hets i uttalandeDen eller i meddelandemot annatsom
sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp ellersom annan

sådan med anspelning på hudfärg, nationelltgrupp av personer ras,
eller etniskt eller trosbekännelse 16:8.BrBursprung

Barnpornografibrottz skildrar barn pomografiskDen i bild ellersom
sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på sådansätt görannat en
bild barn tillgänglig för någon BrB 16:10 första stycket lav annan a
och märk stadgandet omfattar andra bestämmelser deäven änatt

här.tassom upp
Olaga våldsskildring: iDen bild skildrar sexuellt våld ellersom

tvång med uppsåt bilden eller bilderna sprids eller sprideratt som en
sådan skildring. gäller den iDetsamma rörliga bilder närgångetsom
eller utdraget skildrar våld människor eller djur med uppsåtgrovt mot

bilderna sprids eller sprider sådan skildring bBrB 16:10att som en
första stycket.

Otillåtet förfarande med pornografisk bild: eller vidDen som
allmän plats skyltning eller liknande förfarande förevisarannatgenom
pomografisk bild väcka allmän Det-sätt är ägnat anstöt.attsom

gäller den med sänder eller tillställerposten sättannatsamma som
någon pomografisk bild föregående beställning BrB 6:1 l.utan

8 19-0366Konvergens. . .
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spridereller ungdombland barnungdom:Förledande Den somav
sitt innehåll kanupptagningskrift, eller tekniskbild genomsomen

sedligafara för deallvarligmedföraverka förråande eller eljest ungas
fostran Brb 16:12.

innehållet och/ellerdetbestämmelserför dessaGemensamt är äratt
finnsstraffstadgandet.i Härutöverdet centralaförmedlingdess ärsom

kommunika-beröraavseenden kani olikaandra stadgandenäven som
dock från deskiljer siginformationsspridning. Detion och ovan

innehållet och/eller dessdet det intebestämmelserna inämnda äratt
där kommuni-här brotthandlardet centrala.förmedling Detär omsom

handlingen:brottsligai denled, element,kationen endast utgör ett ett
koppleri BrB 6:8.ochhäleri BrB 9:6bedrägeri 9:1,BrBt.ex.

indirekthavissa fall kanstraffstadganden iDenna typ en mersomav
olika tjäns-användningtillhandahållande ochförbetydelse typer avav

sammanhang.vidare i dettabehandlas inteter

konvergensperspektivillämplighetT ettur

föreliggandeför deninomanledninghar inte funnitsDet att ramen
bestämmelser idessatillämplighetenanalyserautredningen närmare av

kommunikationsformer. konvergenspers-Urtill olikaförhållande ett
tillämpningenintressantemellertidpektiv det attär att notera som

tillförmedlasinnehålletberoende hurutgångspunkt inte mot-synes av
tillgäng-utsändning ellereller passivaktivdvs. denne ärtagaren, om

ha betydelsedetta kanemellertid inte uteslutaskanliggörande. Det att
enskilda fallet,i detfullbordatför brottet skall t.ex.när omanses som
ärtillgängliggjortdet endastsprittvisst innehåll kanett enanses om

databas.
brottetbetydelse föremellertidförmedlas harinnehållet ärHur om

brottet begåseller inte. Omyttrandefrihetsbrottbetrakta ettatt som
särskilda reglergäller YGL:sgrundlagsskyddat mediumett omgenom

dubbelpårättegångsordning kravetoch särskild samtensamansvar
gämingentäckningMed dubbeltäckning för straffbarhet. attmenas

föri vanlig laggrundlagenkriminaliserad såväl imåste attsomvara
gämingen intefalletinteyttrandefrihetsbrott. Om så är ärutgöra ett

medium.grundlagsskyddatiinnehållet förmedlasstraffbar ettom
grundlagenssågjorts i YGL,vissa öppningarEmellertid har att

vissavanlig lag förföreskrivs ihindrar straffskydd inte typeratt av
betraktagärningar inteFöljaktligen dessagärningar. är att yttran-som

bampomo-gällertäckning.med krav dubbel Detdefrihetsbrott t.ex.
1:13. Frå-grundlagskyddet YGLundantas helt frångrafibrottet som

kommunikationsformer har såle-tillämplighet olikaYGL:sgan om
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des betydelse för tillämpningen brottsbalkens bestämmel-ävenstor av
YGL:s tillämplighet konvergensperspektiv analyseras iettser. ur

avsnitt vartill hänvisas.5.5,
För de fall där gärningen inte förövas i grundlagsskyddatett

medium och således inte omfattas principen kanensamansvar,av om
för de brott behandlas följa bestämmelsernaävenansvar som ovan av

medverkan till brott i Bestämmelsen generellt tillämp-BrB 23:4. ärom
lig i sin utformning och omfattar alla främjat gärning med rådsom en
eller dåd, de inte själva uppfyller de i den aktuella brottsbe-även som
skrivningen uppställda förutsättningarna straffbarhet.för Varje med-
verkande skall dock bedömas utifrån det uppsåt eller den oaktsamhet i
förhållande till huvudbrottet ligger honom till last. Medverkande-som

kan ha betydelse för dem inte omfattas gärningsbe-ansvaret som av
skrivningen till huvudbrottet, förbundna medsätt ärannatmen som
förmedlingen det straffbara innehållet, ellersystemoperatört.ex.av en
andra olika bidrar förmedlingentill den elektroniskasättsom av
informationstjänsten i fråga.

10.2 Konkurrenslagen

Den nuvarande konkurrenslagen 1993:20 trädde i kraft den juli1
och har1993 i huvudsak utformats med EG-rättens konkurrensregler

förebild. syfteLagens undanröja och motverka hinder förär attsom en
effektiv konkurrens i fråga produktion och handel medom av varor,
tjänster och andra nyttigheter Konkurrensverket ansvarigl §. är
myndighet för lagens efterlevnad och skall verka för effektiv kon-en
kurrens till för konsumenterna.nytta

Konkurrenslagen innehåller två generella förbud, konkur-ett mot
rensbegränsande samarbete mellan företag 6 och missbruk§ ett mot

dominerande ställning företag19 §. Begreppet skall tolkas vid-av
sträckt och omfattar varje fysisk eller juridisk driver verk-person som

Ävensamhet ekonomisk eller kommersiell statliga och kom-natur.av
munala myndigheter omfattas detså länge inte fråga myndig-är om
hetsutövning. Verksamheten behöver inte heller drivas i vinstsyfte för

omfattas regleringen.att av
Förbudet konkurrensbegränsande samarbete innebärmot att samar-

bete mellan företag inte tillåtet syftet eller resultatet kon-är är attom
kurrensen hindras, begränsas eller snedvrids märkbartpå ellersättett

det sådant resultat. Exempel olagligapå samarbeten pris-ett ärom ger
samarbete och marknadsuppdelning. Konkurrensverket har möjlighet

Prop. 1992/93156 66.s.
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konkurrensbegränsandefrån förbudetbevilja undantag motatt samar-
hasamarbetet kan förväntasaktuellaFörutsättningarna detbete. är att

konkurrensbe-negativade desådana positiva effekter övervägeratt
förutsättning lunderUndantag kangränsande verkningarna. göras att

utvecklingsfrämjande, 2ellerdistributions-avtalet produktions-,är
konkurrensbe-del vinsten, 3tillförsäkras skäligkonsumenterna aven

ochnödvändigt 4ingripande vadgränsningen inte ärän attär sommer
konkur-möjlighetföretagenkonkurrensbegränsningen inte sättaattger

fråga 8 §.nyttigheterna iväsentlig delspel för avenrensen ur
samarbetetavtaletefter detendast beviljasUndantag kan att om

varefter detviss tidbara underKonkurrensverket och gälleranmälts till
myndighetellerRegeringen9-11§§.måste omprövas som rege-

verkställighetsföreskrifter med-kan vidareringen bestämmer genom
uppfyller deavtalgruppundantag fördela s.k. ovansomgrupper av

förutsättningarna enligt 8 § 17 §.nämnda
principsig iställning riktardominerandemissbrukFörbudet mot av

dominerande ställning.företag medvidtasåtgärdervissamot avsom
förunderprissättningdiskriminering ellerfrågakanDet t.ex. vara om

förbu-frånfå undantaggår intekonkurrent. Detslå attatt ut svagareen
generelltdetdominerande ställning. Däremotmissbruk ärdet mot av

avtalmetoder ellervissaosäkertföretagförmöjligt ärett omsom
icke-in-konkurrenslagen begäraförbuden istrider något ettattmot av

sådantinnebärberörda företagendegripandebesked §.20 För ett
fråningripandenrisk förfortsättaagerande kanvisstbesked utanettatt

Konkurrensverket.
företagsför-kontrollreglerinnehållerKonkurrenslagen även avom

effektiv konkur-väsentligen hämmabedömsFöretagsköpvärv. ensom
Konkur-anmälas tillskallFöretagsförvärvförbjudas 34 §.kanrens

omsättninghartillsammansföretagende berördarensverket somenom
företagets årsom-förvärvadeoch detmiljarder kronorfyraöverstiger

miljoner kronor 37 §.minsttill 100sättning uppgår
Konkur-ogiltiga 7 §.förbudet i 6§striderAvtal ärmotsom

icke-ingripandebeskedgällande undantag,beslutrensverkets samt
frågorMarknadsdomstolen. Förhosöverklagasålägganden kan om

domstolsinstan-gäller tvåföretagsförvärvkonkurrensskadeavgift och
Marknadsdomstolenochhandi förstaStockholms tingsrätt somser;

slutlig instans.
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illämplighet konvergensperspektivT ettur

Konkurrenslagen generellt utformad och inte åtskillnadnågonär gör
mellan olika tjänster, hur de förmedlas eller de företagtyper somav

konvergensperspektivtillhandahåller dem. tillämplighetLagens ettur
frågan åtgärdermåste dock bl.a. relateras till i vilken utsträckningom

enligt konkurrenslagen förenliga med och gäller såvälTF YGL. Detär
reglerna förbud konkurrensbegränsande samarbete 6 §motom som
reglerna dominerande ställning Diskussionernamissbruk 19 §.om av
har framför allt möjligheternaemellertid i detta avseende handlat om
för företagsförvärvKonkurrensverket ingripa bedömsatt mot som
väsentligen kunna hämma effektiv konkurrens 34 §.en

Eftersom etableringsfriheten grundläggande princip för deär en
medieformer omfattar, frågan ingripandeoch YGLTF är ettsom om

företagsförvärv medenligt konkurrenslagen skulle stå i stridmot
grundlagen då ingripandet riktar sig verksamheter omfattasmot som av
grundlagsskyddet. visserligen för inskränkaYGL utrymme att eta-ger
bleringsfriheten vad gäller andra sändningar tråd, dvs. radio-än genom
baserade sändningar, endast lag innehåller föreskriftermen genom som

tillstånd och villkor för sända. Några uttryckliga möjligheteratt attom
lag begränsa tryck- och yttrandefriheten inom förgenom enramen

konkurrensrättslig reglering varken i ellerTF YGL.ges
ligger utanför analyseraDet mitt uppdrag denna fråga närmare.att

Frågan har emellertid ingående analyserats inom för Mediekon-ramen
centrationskommitténs arbete. sitt nyligen avlämnade betänkandeI Ytt-
randefliheten och konkurrensen lägger kommitténSOU 1999:30
betydelsefulla föreslåsförslag i detta avseende. Bland ändringar iannat

och den nuvarande osäkerhetenTF YGL innebär konkur-attsom om
renslagens tillämplighet medieområdet undanröjs. före-på Därutöver
slås Lagförslagetsärskild mediekoncentrationslag. kontrollenen avser

företagsförvärv koncentrationer de opini-och andra rör mestav som
onsbildande medierna, dagstidningar såväl i ipappersutgåva som
elektronisk form, radio och Kommittén framhåller i dettaTV. sam-
manhang den tekniska utvecklingen och kommande överväganden iatt

konvergensfrågors.k. kan komma det nödvändigt utvidgagöraatt att
tillämpningsområdet till verksamheter. Vidare föreslås konkur-nya
renslagen bli särskildkompletterad med regel den tillämpasnären som,

medieområdet, grundläggande intressenapå beaktar de säker-attav
ställa yttrandefriheten. Syftet med kommitténs förslag slå vaktär att om
mångfalden i svenska medier och motverka sådan och maktkon-ägar-
centration inom massmedierna kan skada fritt och brettettsom
meningsutbyte och fri och allsidig upplysning.en
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tillämplig-konkurrenslagensemellertid konstaterasnuläget kanI att
kon-grundlagsregleringen, vilketbakgrundhet måste ettmot uravses

tillhandahållerolika företagmedföravergensperspektiv kan att som
handlakanregler.omfattas olika Dettjänst t.ex.typ omavsamma av

traditionellavissaendast omfattardatabasregeln i 1:9YGL mass-som
komp-kan vidareMarknadskonvergensenmedieföretag avsnitt 5.2.2.

tillämpaskonkurrenslagen kanytterligare.bedömningen Omlicera
vadfrågangrundlagsskyddetomfattasverksamheter är somavsom

verksamheteller dåblandade verksamhetersiggäller detnär rör enom
omfat-till områdenutvidgasgrundlagsskyddåtnjuter t.ex. somsom

fall handlasistnämndakan igrundlagsskyddet. Det t.ex. entas omav
verksam-bransch därinomkonkurrensenhämmarutvidgning ensom

konkur-såledesgrundlagsskydd och därinte åtnjuterheterna typiskt
fullttillämpligrenslagen torde ut.vara

Marknadsföringslagen10.3

kraft denträdde i1995:450marknadsföringslagennuvarandeDen
marknadsföringslagentidigaredenjanuari och1996l ersatte

vilket ilagstiftningen,denSyftet medfrån år 1975.1975:1418 nya
främja konsumen-tidigare,med denhuvudsak är attöverensstämmer

med näringsidkaressambandinäringsidkarnas intressenochternas
ochandra nyttigheterochmarknadsföring tjänster att mot-av varor,

ochkonsumenterotillbörligmarknadsföringverka är motsom
bara konsumenternassåledes intenäringsidkare tillgodoserLagen

intekonkurrensennäringsidkarnas intresseintressen, attävenutan av
metodermed ohederligabedrivs

ellermarknadsförnäringsidkaredåtillämpasMarknadsföringslagen
mark-Mednäringsverksamhet 2 §.i sinefterfrågar produktersjälva

näringsverksamhetåtgärder ireklam och andra ärnadsföring somavses
fasttill tjänster,tillgångenochfrämja avsättningenägnade att varor,av

nyttigheter 3 §.och andraarbetstillfällenegendom,

2 1994/95:123, 38.Prop. s.
Juridik3 NorstedtsStockholm:marknadsrättmfl: PraktiskC.Svensson, A.,

sjätte upplagan, 43.1996,AB, s.
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följerDet vidare bl.a. Marknadsdomstolens praxis marknads-attav
föringslagen tillämplig marknadsföringen inriktad på svenskär när är
publik och marknadenden svenska Således kan marknadsföringslagen
under dessa förutsättningar tillämpas marknadsföringsåtgärderäven

har sitt utomlands. faller sådan marknadsföringOmväntsom ursprung
inte har någon anknytning till den svenska marknaden utanförsom

lagens tillämpningsområde
Utöver marknadsföringslagens tillämplighet marknadsföringall

riktad till den svenska marknaden, skall lagen tillämpas påär ävensom
marknadsföring riktar sig till andra marknader den svenska i deänsom
fall marknadsföringen förekommer i satellitsändningar och programfö-

etablerat i Sverige andra stycket2 § hänvisar till sådanaärretaget som
satellitsändningar omfattas radio- och TV-lagen. Regeln skallsom av

bakgrund Sveriges förpliktelser enligt direktiv TVEG:smotses av
gränser fastslår varje medlemsstat skall säkerställa allautan att attsom

TV-sändningar sänds programföretag inom jurisdiktiondesssom av
med den nationella lagstiftningen 2.överensstämmer art.

Marknadsföringslagens materiella regelsystem omfattar general-en
klausul uppställer allmänna krav markandsföringen 4 § samtsom
nio bestämmelser innehåller preciserade förbud och krav isom mer
förhållande till vissa särskilt beskrivna marknadsföringsåtgärder 5-

allmänna13 §§. De kraven innebär marknadsföringen skall stämmaatt
med god marknadsföringssed och i övrigt tillbörligöverens även vara

konsumenter och näringsidkare. Vidare skall näringsidkaren imot
samband med marknadsföringen lämna sådan information ärsom av
särskild betydelse från konsumentsynpunkt. överträdelse dessaEn av
krav kan medföra förbud fortsätta med marknadsföringen ellermot att

åläggande lämna information I4§ respektive §. Förbudet15ett att
kan förenas med vite 19 §.

Mot bakgrund de allmänna krav följer 4§av som av ges, som
preciserade förbud och krav i förhållande till vissa särskiltnämnts, mer

beskrivna marknadsföringsåtgärder. omfattar reglerBestämmelserna
reklamidentifiering, vilseledande reklam, vilseledande förpack-om

ningsstorlekar, vilseledande efterbildningar, konkursutförsäljningar,
utförsäljningar, realisationer, obeställda förrnånserbju-produkter och

Se också förarbetenaMD 1989:6. Se till den gamla marknads-t.ex.
föringslagen, finns1970:57 93. inget tyder på införandetDet attprop. s. som

den nuvarande marknadsföringslagen innebär någon förändring i dettaav
avseende, Lindberg, och Praktisk Stockholm:A. Westman, D.: IT-rättse
Nordstedts Juridik 1997,AB, 51-52.s.
5 Lindberg, "Vilka regler gäller för marknadsföringA.: Internet" i Dagens
IT, 8 april 1997, 14.s
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förbud otjänligadanden finns regel5-13 §§. Härutöver motomen
överträdelse för-dessa kan leda till såvälprodukter regler17 §. av

marknadsstömingsav-bud/åläggande vite åläggande betalavid attsom
marknadsstörningsavgift ochgift skadestånd åläggande betalaattsamt

skadestånd gäller dock 17 §.
Konsumentverket övervakar lagens efterlevnad. Konsumentom-

sanktioner tillbudsmannen för talan inför domstol tillgripande avom
fallföljd marknadsföringslagens bestämmelser och kan ibrott motav

informationsföre-meddela förbuds- ochinte vikt självstörreärsom av
lägganden.

illämplighet konvergensperspektivT ettur

generellt tillämpligutgångspunkt marknadsföringslagenSom är oavsett
marknadsföringen. Till skillnad frånvilket medium används försom

grundlagsregle-vad fallet i andra sammanhang påverkarmångaärsom
tillämplighet iringen inte marknadsföringslagens generellai princip

syfteOrsaken det faller utanför grundlagensdetta avseende. är attatt
skydda näringsidkares ekonomiska intressen. Grundlagsskyddet anses

kommersielldärför inte omfatta framställningar är rent natur.som av
falletGränsdragningsproblem kan givetvis uppstå det i det konkretanär

icke-kommersiell infor-gäller vad kommersiell ochäravgöraatt som
gränsdragning dock budskapets syftemation. Avgörande vid denna är

marknadsföringsla-och innehåll, form. Således påverkas inteinte dess
tillämplighet hur budskapet förmedlas till mottagarna.gens av

marknadsföringslagen kan i vissa avseendenTillämpningen av
TV-lagens tillämpningsområde, bl.a. vad gällerrelateras till radio- och

programföretagetsatellitsändningar riktade till utlandet därär mensom
stycket, konsekvenseretablerat i Sverige 2 § andra ovan. Deär se

för tillämpningen radio- ochkonvergensutvecklingen har TV-avsom
förvissa fall således ha konsekvenserlagen avsnitt 6.6 kan ise även

tillämpningen marknadsföringslagen.av

Personuppgiftslagen10.4

i kraft den oktoberPersonuppgiftslagen 1998:204 trädde 24 1998.
tidigare datalagen frånPersonuppgiftslagen den 1973PUL ersätter

95/489. Syftet medoch genomför dataskyddsdirektiv PULEG:s är att
integritet kränksskydda människor deras personligamot att genom

bakgrundpersonuppgifter. syfte skall dockbehandling Detta motsesav
syfte harmonisering nationellanämnda direktivs att genom avav
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personuppgifterbestämmelser undanröja hinder för fritt flödeett av
mellan medlemsstaterna.

tillämplig helt eller delvis automatiserad behandlingPUL påär av
uppgifternapersonuppgifter, också manuell behandlingpåmen om

ingår eller avsedda ingå strukturerad samlingär att aven
personuppgifter tillgängliga for sökning Med5 §.är personupp-som
gift information direkt eller indirekt kan hänförasall slagsavses som

fysisk Med behandling alla åtgärdertill levande 3 §.en person menas
personuppgifter, insamling, registrering, lag-har medgöraatt t.ex.som

privatring och sammanställning. tillämpas emellertid inte påPUL rent
skallbehandling personuppgifter Bestämmelserna i inte6 §. PULav

heller skulle strida grundlagsbestämmelsematillämpas de motom om
yttrandefrihet inskränka offentlighetsprincipentryck- och eller 7-

Även joumalis-8 §§. behandling personuppgifter i samband medav
tisk, konstnärlig eller litterär verksamhet § undantagen bestäm-7 är
melserna i PUL.

gäller för personuppgiftsansvariga etablerade i SverigePUL ärsom
och personuppgiftsansvarig från tredje land dvs.när ett stat utan-en en
för använder sig utrustning finns i Sverige §. MedEES 4av som
personuppgiftsansvarig den eller tillsammans medavses som ensam
andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen 3 §.

behandlingenlagen ställs vissa grundläggande krav påI av person-
uppgifter personuppgifter får endast ske denBehandling9 §. ärav om
laglig. behandling personuppgifter skall korrekt och iAll av vara

fören-enlighet med god sed och får endast ske för ändamål ärett som
uppgifterna samlades Personuppgifterligt med det syfte for vilket in.

får för särskilt, uttryckligen angivet och berättigatbara samlas ett
inteändamål. Uppgifter skall vidare adekvata, relevanta och varavara

fler uppgifterna riktiga och aktu-nödvändigt. måsteDessutomän vara
ella får inte bevaras längre tid nödvändigt.under änsamt

uppfyllda, fårde nämnda grundläggande kravenOm är person-ovan
registrerade har lämnat sittuppgifter ändå bara behandlas denom

behandlingen. Med samtycke frivillig, särskildsamtycke till avses en
och otvetydig viljeyttring vilken den registrerade godtagitgenom

förebehandlingen personuppgifter. registrerade måsteDen sam-av
för- eller nackdelarna medtycket, få information för kunna bedömaatt

samtycket skallbehandlingen och sina rättigheter enligt AttPUL. vara
för särskilda behandling och försärskilt, betyder det bara gäller denatt

finns emellertid vissa situationer i vilkadet ändamål det Detavser.som
tillåten samtyckebehandling personuppgifter 10 §:är även utanav

avtal regist-behandlingen nödvändig för fullgöra med denär att ettom
fullgöra skyl-den personuppgiftsansvarige skall rättsligrerade, om en

vitala för den registrerade skall kunna skyddas,dighet, intressenom om
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arbetsuppgift allmänt skall kunna utföras eller vidintresse myn-en av
dighetsutövning berättigat intresse hoseller ändamål rörett ettom som
den personuppgiftsansvarige eller sådan tredje till vilkenhos en man

sist-personuppgifterna lämnas skall kunna tillgodoses 10 §. Detut
registreradesnämnda gäller detta intresse denänväger tyngreom

intresse skydd kränkning den personliga integriteten.motav av
finns i generellt förbud behandling s.k. känsligaDet lagen ett mot av

personuppgifter personuppgifter13 §. Med känsliga avses perso-
nuppgifter politiska åsikter,avslöjar eller etniskt ursprung,som ras

fackförening ellerreligiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
hälsa och sexualliv. Känsliga personuppgifter får emellertid behandlas
under vissa förutsättningar i 16-19 §§.som anges

Personuppgifter får överföras till tredjeenligt huvudregeln inte ett
undantagsfall,land dvs. land utanför vissaEES; 34 §. Iett t.ex. om

dock sådanden registrerade lämnat sitt samtycke till överföringen, är
överföring tillåten.

informationåligger den personuppgiftsansvarige lämna vissDet att
till den registrerade, personuppgifter samlas in,23-27 §§. När
antingen från eller från någon källa, skall densjälvpersonen annan
registrerade bl.a. informeras den personuppgiftsansvariges identitet,om

förändamålet med behandlingen få all nödvändig information attsamt
behandlingen. Infor-kunna tillvara sina rättigheter i samband medta

registrerade redanmation behöver dock inte lämnas sådant denom som
bestämmelser detta i lag.känner till eller det finns någonom om annan

personuppgiftsansvarige också skyldig gång år gratisDen är att en per
lämna besked personuppgifter till och ansöker det.som omom var en

personuppgiftsansvarigePå begäran den registrerade skall den sna-av
blockera eller utplåna personuppgifter behandlats i stridrätta,rast som

med PUL 28 §.
automati-All behandling personuppgifter helt eller delvisärav som

personuppgiftsansva-serad måste anmälas till Datainspektionen denav
rige påbörjas s.k.innan behandlingen 36 §. Om ett personupp-
giftsombud behandlingen emellertid inte anmälasbehöver 37 §.utses

förordnandepersonuppgiftsombud den fysiska efterEtt är person som,
till denden personuppgiftsansvarige, självständigt skall att perso-av se

lagligt och kor-nuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna ett
föra derekt Ombudet skall också bl.a. register3 §.sätt överett

personuppgiftsansvarige.behandlingar utförs densom av
anmälningsskyldighetenAndra uttryckliga undantag från är t.ex.

samtycke från regist-behandling personuppgifter sker efter denav som
rerade, behandling i löpande eller behandlinggörs text avsersom som
registrerade sådan anknytning till den personuppgiftsansvarigeharsom
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följer medlemskap, anställning eller kundförhållande eller lik-som av
nande under vissa förutsättningar.

Tillámplighet konvergensperspektivettur

teknikneutraltPUL utformad och i sig inte någon åtskillnadär gör
mellan olika distributionssätt personupplysningar. medförDäremotav
undantaget i förhållande till bl.a. YGL de oklarheter konver-att som
gensutvecklingen medför i detta avseende får betydelse för till-även
lämpningen jfrPUL avsnitt 5.5.av

1 0.5 Upphovsrättslagen

Upphovsrättens föremål och innehåll

Syftet med upphovsrättslagen skydda till litteräraURL är rättenatt
och konstnärliga verk, dvs. skönlitterära eller beskrivande framställ-
ningar i tal och skrift, datorprogram, musikaliska och sceniska verk,
ñlmverk, fotografiska verk och bildkonst, byggnadskonst ochannan
brukskonst verk kommit till uttryck l §. Försättsamt attannatsom

alster skall skyddas enligt URL krävs det uppnår viss nivåett att en av
självständighet och originalitet, s.k. verkshöjd. skyddarURL även

till prestationer bl.a. utövande konstnärer, producenterrätten av av
fonogram, film- och videogramproducenter radio/TV-företag, s.k.samt
närstående rättigheter.

Upphovsrätten består i huvudsak s.k.två ensamrättigheter: eko-av
nomiska och ideella rättigheter grundläggande ekonomiska rättig-De
heterna till mångfaldigande och verket tillgäng-är rätten rätten göraatt
ligt för allmänheten. ideella rättigheternaDe bli namngiven,är rätten att

sig ändring verket och verket tillgängligträtten motsättaatt görsattav
för allmänheten i form eller kränkande försätt äretten som upp-
hovsmannens litterära eller konstnärliga anseende. ideella rättighe-De

tillkommer alltid upphovsmannen, medan de ekonomiska rättig-terna
heterna kan överlåtas. överlåtelse enskiltEn exemplar innebärettav
dock inte upphovsrätten överlåts. finns förbudDet generelltatt även ett

ändra i verk upphovsrätten har överlåtits, inteävenatt ett annatom om
har avtalats.

Som huvudregel gäller upphovsrätten till verk i sjuttio efterår detett
år då upphovsmannen avled. det gäller offentliggjortsNär verk som

° Olsson, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt 80ff.1998, s.
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upphovsmannen har angivits, gäller upphovsrätten i stället sjut-utan att
tio år efter det dåår verket offentliggjordes. Upphovsman denär som
skapat verket.

Inskränkningar upphovsrätteni

Upphovsrättslagen innehåller bestämmelser inskränkningar iom upp-
hovsrätten kap.. Inskränkningarna2 omfattar endast de ekonomiska
rättigheterna eftersom de ideella rättigheterna inte får begränsas. In-
skränkningarna omfattar bl. framställa enstaka exemplarrätten atta. av
offentliggjorda verk för enskilt bruk inskränkning12 §. Denna gäller
dock inte framställa enstaka förexemplar enskilt bruk i digitalrätten att
form sammanställningar digital form.iav

Särskilda regler inskränkningar föreskrivs vidare bl.a. rörandeom
framställning, spridning och visning exemplar offentligasamtav om
framföranden i olika sammanhang bl.a. får upptagningar13-21 §§,

verk sänds i ljudradio eller television avtalslicensgöras utav som om
gäller enligt i26 § 13 nedan. Vidare gäller särskilda regler bl.a.se
för offentliga debatter, allmänna handlingar 26-26 b infor-§§,m.m.
mation dagshändelser ljudradio och television 25 §,om genom m.m.
datorprogram 26 §.m.m. g

Utöver dessa inskränkningar i vissa avseenden, vilket delvissom
redan framgått, kan ha betydelse för sändningar i ljudradion och telelv-
ision, gäller särskilda bestämmelser inskränkningar iäven om upp-
hovsrätten till förmån för ljudradio och televisionsverksamhet 26 d-

f§§. Enligt får26 26 d de radio- och televisionsföretag som rege-
ringen bestämmer dvs. i dagsläget Sveriges Radio och Sveriges Tele-
vision’ sända utgivna litterära och musikaliska verk offentlig-samt
gjorda konstverk, avtalslicens gäller enligt i medför26 Dettaom en
möjlighet för radio- televisionsföretagen träffaoch avtalatt om en
utsändningsrätt med organisation företräder flertal svenskaetten som
upphovsmän. Vid utsändning satellit gäller avtalslicensen endastöver

sändarföretaget samtidigt verkställer utsändning mark-om genom en
sändare. avtalslicens enligt i innebärEn 26 § avtal ingås mellanatt en

och organisation företräder flertal rättighetsinnehavare.part etten som
Avtalslicensen utnyttja verk det slagrättparten attger av som avses
med avtalet, verkens upphovsmän inte företräds organisa-trots att av
tionen.

radio-Ett eller televisionsföretag har sända verkrätt att ut ettsom
får vidare det anordning så det kan återges. fårDettata attupp en

7Olsson, 192.aa s.
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det skerutsändningarvidanvända detfördock endast ske att omegna
bevisningsäkerställatid, förbegränsadunderfåtal gånger attett en

utsänd-tillsynskall kunnamyndighetstatlig överfor utövaeller att en
26 §.ningsverksamheten, e

allmänhetentillharochvidareframgår rätt26 fAv § attatt envar
ljud-trådlösingår iåterutsända verkkabeltrådlöst eller ensomgenom

gällergäller. Dettaavtalslicenstelevisionsutsändningradio- eller om
ursprungli-televisionsföretagradio- ellerdetinte verkdock somsom

vidaresända.innehar rättigheternasänder tjänsterna attutgen

Övriga bestämmelser

rättigheter bestäm-närståendeupphovsrättendet gäller vissaNär ger
fram-utövande konstnärer,för bl.a.rättighetervissamelserna i URL

ochtelevisionsföretagochbildupptagning, radio-ljud- ellerställare av
offent-eller vidTV-utsändningljudradio- ochVidfotografer. annatett

tillutövande konstnärernadeframställaren och rättframförande harligt
utsändning vidare-trådlösgällerersättning 47 §. Detta även när en

Paragrafen gällerkabel.trådlöst ellerallmänhetensänds till genom
televisionsföretag så hind-radio- ochdet gällerljudfilm.dock inte När

televisionsutsändningellerljudradio-upptagning48 §URL av enrar
återutsänd-hindraskan återges.den Dessutomanordning såpå atten

hardär allmänhetenplatserallmänheten pååtergivning forning eller
hartelevisionsföretagetljudradio- ellerinteavgift,tillträde mot om

sitt samtycke.givit
vidaresända verkkabel villhar denEnligt a§52 somsom genom

televisionsutsändning och begär,ljudradio- ellertrådlösingår i menen
för-begäran fåpåavtal detta,villkor fårinte önskadepå rätt attom

verkställerföretagrespektive detorganisationdenhandling med som
utsändningarna.

konvergensperspektivTillämplighet ettur

väckerkommunikationsformerochmedie-Användningen av nya
behöverproblemställningarochupphovsrättsliga frågormånga som

exemplarfram-frågor rörandeinte minstgälleranalyseras Detnärmare.
kränkning skallupphovsrättsligoffentliggörande ochställan, när en

utanför mitt uppdrag gåemellertidligger när-ha skett. Det attanses
intresse i dettasärskiltproblemställningar.dessa Av samman-mare

ljud-i förhållande tillgällersärskilda regleremellertid dehang är som
verksamhet. problemsådan Debedrivandetelevision ochradio och av
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med dessa begrepp och verksamheteravgränsa konvergensut-att som
vecklingen medför analyseras framför allt i samband med genom-
gången YGL avsnitt 5.5, radio- och TV-lagen avsnitt och6.6av
telelagen avsnitt 7.5, vartill hänvisas.
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lagstiftningen förSamordning11 av

televerksamhetochradio, TV

Utgångspunkter för bedömningen1 1.1

nödvändigasamordningsåtgärder kanBedömningen vilka som varaav
skall enligt utredningsdirek-konvergensutvecklingenbakgrundmot av

underlätta utveck-lagstiftningen börtiven ha utgångspunkt attsom
informationstjänsterl medborgar-och tillvaralingen elektroniska taav

behov med avseende på sådananäringslivets och samhällets olikanas,
sig den komplexitetutgångspunkt avspeglartjänster. Redan i denna

konfronteras vid bedöm-måstepräglar de frågeställningar somsom
sådan kan ochsamordning, hur långtningen behovet samt enav av en

bör gå.
sammanfal-i vissa avseendenolika behov skall beaktasDe ärsom
påverkar devarandra motstående, vilketlande i andra avseendenmen

fall olikautformning. de intressenkrav ställs lagstiftningens Ipåsom
mellan dessa intres-ändamålsenlig balansvarandrastår måstemot en

ändamålsenligtsådan situationeftersträvas. Vad i ärärensen som
politiska uppfattningar,olikaemellertid inte givet påverkasutan av

förutsätt-förespråkas och derådande värderingar, vilka intressen som
skallvilken denna avvägningden miljö inomningar i övrigt skaparsom

internationellautvecklingen och detden tekniskasåsomäga t.ex.rum,
ändamålsenlig balansunderstrykasperspektivet. bör vidareDet att en

mellan olika intressen. Enråda jämviktinte innebär det måsteatt
särskilt syfteför uppfyllaändamålsenligavvägning kan ettatt oav-vara

framförintresseinnebär prioriteringdetta ett annat.ettsett avom en
och samhället,näringslivetför medborgarna,Gemensamt oavsett

grundläggande kravvilka intressen och behov dessa ärrepresenterar,
motiverad, tydligdenpå lagstiftningens utfomining, såsom ärt.ex. att

tydligttillgripas för uppnåbör endastoch förutsebar. Regleringar att ett
detta syfte skallnödvändigt förlängresyfte och de bör inte gå än att

elektroniskatolka begreppethar jag valtföljer avsnitt 1.1Som attav
utveckling och till-inriktning påbemärkelse medinfonnationstjänster i vid

tele- ochförinfrastruktur inom IT-,handahållande tjänster och ramenav
informationstjänsterelektroniskadock lämnas sådanamedieverksamheter som

utanför dennahuvudsakligenfysiska databärareförknippade medär
framställning.
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tillgodoses. detNär gäller utgångspunkten lagstiftningen skallatt
underlätta utvecklingen elektroniska informationstjänster framgårav
det IT-propositionen 1995/96:125prop. kommunikationspoliti-attav
ken skall inriktas på främja god IT-användning säker-att atten genom
ställa infrastrukturen utvecklas till väl fungerande allmänna platt-att
formar för stödja produktion, konsumtion, rekreation ochatt m.m.
utveckling tjänster. Målet flexibilitetskapa och frihet iär attav nya
tillämpningama.

Den dominerande uppfattningen inom såväl telesektomIT- ärsom
dessa målsättningar primärt förverkligas återhållsam lag-att genom en

stiftning skapar förutsättningar för effektiv konkurrens och intesom en
nödvändigt hämmar ellerän samhällsekonomiskt oönskatettmer

påverkar investeringsbedömningar ochsätt strategival. dynamiskaDen
marknadsutveckling har skett och fortfarande sker inom densom mer
eller mindre oreglerade IT-sektom har i flera avseenden haftäven
inflytande på utvecklingen inom telesektom. bidragandeEn orsak till
detta den konvergens mellan dessa sektorer framförär allt farttogsom
under 1980-talet. I till den eller mindre oreglerade IT-motsats mer
sektom präglas lagstiftningen inom teleområdet den omställningav

sker från situation med statliga monopolföretag till önskadsom en en
situation med effektiv konkurrens mellan olika Därföroperatörer. är
lagstiftningen dettapå område särskilt inriktad på reglera de domi-att
nerande företagens agerande.

Även näringslivets, medborgarnas och samhällets behov i olikaom
utsträckning kan tillfredsställas effektiv konkurrens, detärgenom en
samtidigt klart enbart konkurrensmedlet inte tillräckligt föratt attanses

dessa behov fullt i allamöta avseenden. Därför återfinns i olikaut
utsträckning särreglering inom tele- och mediesektorema frå-rörsom

kvalitet, säkerhet, interoperabilitet, kompatibilitet, till-t.ex.gor om
gänglighet och pris.

Motsvarande gäller för behovet mångfald. effektivEn konkurre-av
kan generellt förväntas kunna bidra med bredd i antal aktörer ochns en

tjänster, vilket i utsträckning torde kunna tillfredsställa såvälstor
näringslivets medborgarnas och samhällets behov vad kan-som av som
ske skulle kunna betecknas kvantitativ mångfald. främjarDettasom en
i sin variation och behov vad gäller prestanda, kvalitet ochtur t.ex.
prisbild. vissI utsträckning kan detta förväntas bidra till kvali-även en
tativ mångfald vad gäller bredd och djup i det innehåll förmedlassom

tjänsterna. Konkurrensmedlet har emellertid inte till-ansettsgenom
räckligt för tillfredsställa framför allt medborgarnas behov inne-att av
hållsrelaterad mångfald. begränsadeDen tillgången på attraktiva radio-
frekvenser har motiverat möjligheten ställa krav på mångsidigtatt ett
programbutbud. Det gäller i förhållande till medborgarnas,samma
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tillgänglighetgeografisksamhällets behovoch samtnäringslivets av
därför iåterfinnsreglerSärskildafunktionshindrade.fortillgänglighet

tillfredsställamed syftemedielagstiftningenochframför allt tele- att
och förinnehålloch djup ibreddgeografisk täckning,vad gällerbehov

olika tjänster.tillgång tillfunktionshindradessäkerställaatt
medborgarnaframför allthar sär-diskuterasvadUtöver ovansom

och integritets-konsument-manifesterasbl.a.skilda behov genomsom
mediesektomförhållande tillframträdande iskyddslagstiftning. Särskilt

våldsskildringarrörandeinnehåll,avseende påreglering med t.ex.är
reklamförbudochbrottsbalkenTV-lagen ochradio- och mott.ex.

avseendemedRegleringoch TV-lagen.barn radio-riktad mot
sådanpersonuppgiftslagen. Utöveråterfinns bl.a. iintegritetsskydd

innehålldetoch ställer kravbegränsarolikareglering på sättsom
grundlagsskydd-behandlas, har deinformationhurförmedlas ellersom

för medborgar-betydelseinfonnationsfrihetemayttrande- ochade stor
bl.a.möjlighetenavseendebehov mednäringslivetsoch attnas
hittahandlar det härsällaninformation.inhämta Intesprida och attom

informations-ochyttrande-mellan behovetändamålsenlig balans aven
form inne-ilagstiftning,begränsandebehovfrihet och de t.ex. avav

gällande.sigpå olikaintegritetsskydd,och görhållsreglering sättsom
mediesektoremaochtele-reglering IT-, ärSyftet med gällande av

olikabalansera deochtillvaraolikasammanfattningsvis sätt taatt
telesektomsåvälRegleringen IT-diskuterasbehov somavovan.som

olikautvecklingenunderlättamöjligaste månipräglas tanken att avav
lagstiftningåterhållsamproduktertjänster och som gergenom en

kon-för generellverka inommarknadskraftemaåt attutrymme ramen
framhävs konkurrensentelesektomkurrenslagstiftning. Inom ettsom

§.målsättningarna TL 3telepolitiskadeför uppnåcentralt medel att
konkur-motsvarande användningfinns ingenmediesektomInom av

istället denutgångspunktenstyrinstrument;särskiltrensmedlet ärsom
och YGL. Detföljer TFetableringsfrihet ärgrundlagsskyddade avsom

konkurrenslagstiftnin-den allmännautsträckningi vilkenockså oklart
verksamhetgrundlagsskyddad Det äri frågakan tillämpas omgen

politiskaomfattarmediesektomregleringenvidare tydligt att av
präglastelesektoremaochgrad inom IT-i högreöverväganden änsom

marknadskraftematillgodoses enbartintebehov attgenomsomav
spelrum.lämnas fritt

beho-bedömningenbakgrunddennaframför alltDet är mot avsom
måste Densamordningförförutsättningarna göras.ochvet enav

påverkar denkonvergensutvecklingenhurfrågangrundläggande är

Betänkande2 och konkurrensen.Yttrandefriheten1999:30Se SOU av
ff.Massmediekoncentrationskommittén, 214t.ex. s.
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gällande regelstrukturens förmåga uppfylla sina syften och därut-att
i vilken utsträckning regelstrukturen kan utvecklas föröver att mer

effektivt uppfylla de olika behov skall tillgodoses.som

11.2 Behovet samordningav

Problem med gällande lagstiftning1 1.2.1

Konvergensutvecklingen medför i olika avseenden sammansmält-en
ning infrastrukturer, tjänster och medförDetta bl.a.apparater. attav
olika tjänster kan förmedlas, kombineras och integreras delstyper av

olika infrastrukturer tidigare varit föravgränsade vissgenom som en
tjänst, dels inom för och tjänsteutbud,typ ett t.o.m.av ramen samma

inom vad för uppfattaskan och tjänst.mottagarensom som en samma
Till detta kommer och tjänstetyp kan tillhandahållas bådeatt en samma

utsändning till allmänheten eller på individuell begäran, bl.a.som en
beroende vilken infrastrukturpå skall användas för dess förmed-som
ling. rättsliga konsekvensernaDe denna utveckling analyseras i kap.av

Analysen visar de rättsliga5 10. konsekvenserna kan relateras tillatt-
framför allt följande fyra problemperspektiv, i viss utsträckningsom
också berör varandra. främsta orsaken till deDen problem härsom
redovisas de på vilka telelagens respektive och radio-YGL:s ochär sätt
TV-lagens tillämpningsområden avgränsade, bl.a. i förhållande tillär
varandra.

det förstaFör innebär konvergensutvecklingen tjänstetypatt samma
och innehåll kan regleras olikapå beroende vad vidsättsamma som
varje tillfälle förmedlas, vilket förmedlingen sker somsätt en
utsändning till allmänheten individuelleller begäran, vilken mot-
tagarutrustning används i vissa avseenden beroende vilketpåsamtsom
subjekt tillhandahåller tjänsten databasregeln i YGL kan1:9. Detsom

handla NVOD-tjänster och VOD-tjänster omfattart.ex. om som samma
filmer och grund den utsänd-utgörattprogram, men som av ena en
ning till allmänheten ochNVOD den andra tillhandahålls begäranpå
VOD kan omfattas olika regler. bör bakgrundDetta mot attav ses av
varken syftet med tjänsten, dess innehåll eller hur användaren uppfattar
den nödvändigtvis påverkas nämnda faktorer. Effekten vissaär attav
tekniska lösningar särbehandlas i förhållande till andra, vilket bl.a. kan
innebära val distributionssystem riskerar lagstift-att att styrasav av
ningens utformning hänsyn till kostnader och kvalitet.änsnarare av
Detta kan i sin ha snedvridande effekter hämmar utvecklingentur som

tjänster, produkter och infrastrukturella lösningar.av nya
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respek-telelagenkonvergensutvecklingeninnebärdet andra attFör
ochtillämpligaväxelvisTV-lagen kanochoch radio-tive YGL vara
ochtjänsteutbudförtillämpliga inomsamtidigtäven sammaramen

ochuppfattaskanförinom vad mottagaren sammaäven ensomsom
ändamålsenliguppnådet svårtförväntastjänst. kanDetta göra att en

samtidigtinnebärpraktiken.i Detregelverk attdessatillämpning enav
samtidigaiblandväxelvisa ochmotsvarandeverksamhetoch samma

hurställer kravochregelverkflera ettkan vartsätt styras somav
myndigheter.olikaövervakasochbedrivasskallverksamheten avsom

förhåll-det iutvecklingenbeskrivnainnebär dentredje attdetFör
draallt svårareblir gränsradiokommunikationslagen attande till en

och informa-yttrande-förbetydelsefrekvensanvändningmellan av
vidaremåstefrekvensanvändning. Dettaochtionsfrihetema sesannan

frekvensfördelningsplanennationellasåväl denbakgrund sommot av
frekvenservilka ärdetdärfrekvensfordelningsplan,RR:s somanges

radiotillämpningar.olika slagsföravsatta
rådandehuroklarhetavseendeni fleraföreliggerfjärdedetFör om

tilläm-respektiveskall tolkasavgränsningarochdefinitionerbegrepp,
nämndadeinomeffekternaförstärkerbl.a.vilket tre pro-ovanpas,

tillämpningenframför alltgälleroklarheterblemområdena. Dessa av
vadallmänheten,riktade tillsändningarhuvudregelYGL:s somom

sökbarochtelevisionljudradio, text-TV-lagenradio- ochenligt utgör
indi-och härav,förhållande till YGLiavgränsningtelelagensTV samt
intepåverkarTV-lagen. Dettaochradio-förhållande tillirekt, även
ochradio-respektiveoch YGLmellan telelagengränsdragningenbara

regelverk.andratillämpningenavseendeni fleraTV-lagen ävenutan av
förkonsekvensertillämpningsområde harYGL:sAvgränsningen av

lagendokument,pliktexemplarlagentillämpningen omt.ex. avomav
elektroniskaförlagenvideogram,ochfilmergranskning ansvaromav

personuppgiftslagen.ochkonkurrenslagenbrottsbalken,anslagstavlor,
i sinhartillämpningsområdeTV-lagensradio- ochAvgränsningen av

pliktexemplarlagentillämpningenförkonsekvenser t.ex. avomtur av
marknadsfö-videogram,ochfilmergranskninglagendokument, avom

upphovsrättslagen.ochringslagen
avseenden måstenämnda rätts-gäller ioklarheterdeUtöver som

följandetolkningenvad gälleroklartbedömasläget även avsom
sändning TV-förstandarderenligt lagenTV-tjänstbegrepp: avom

TV-avgift,och lagennämnda lagenligtTV-mottagaresignaler, om
kontrollochgranskningenligt lagenvideogramfilm och avom

täckningsgradspaltmeter ochvideogramfilmer och samt t.ex.
presstödsförordningen.utgivningsort enligt



236 Samordning lagstiftningen för radio SOU 1999:55av .... ..

1 1.2.2 Slutsats

Konvergensutvecklingen medför gränsdragnings- och tolknings-
problem vid tillämpningen gällande Dessa problem skapar bl.a.rätt.av
osäkerhet vilka regler gäller för bedrivande tele- respektiveom som av
ljudradio- och TV-verksamhet. Problemen kan framför allt hänföras till
de begrepp, definitioner och avgränsningar präglar utformningensom

YGL, radio- och TV-lagen och telelagen.av
Mot denna bakgrund jag bedömningen konvergensut-gör att

vecklingen negativt påverkar den aktuella lagstiftningens och regel-
Ävenstrukturens förmåga uppfylla sina syften. endast fåtalatt ettom

tillämpningsproblem har visat sig i praktiken visarännu analysen av
gällande lagstiftningens nuvaranderätt utformning medatt stor sanno-
likhet kommer ha oönskade konsekvenser för såväl utvecklingenatt av

tjänster, produkter och infrastrukturella lösningar möjlighetennya som
effektivt uppfylla de tele- och mediepolitiskasättatt ett målsättning-

Min slutsats således det föreligger behovär samordningattarna. av av
den nämnda lagstiftningen. Detta behov framför allt relatio-ovan avser

mellan, å sidan, telelagen och, å andra sidan, YGL och radio-nen ena
och TV-lagen. Därutöver måste hänsyn till de övriga tillämpnings-tas

konvergensutvecklingenproblem medför, vilket bl.a. gäller densom
påverkan YGL och radio- och TV-lagen har vid tillämpningensom av

lagstiftning.annan
Med samordning jag alla åtgärder för motverka de problemattavser

identifierats i detta sammanhang, det sker inomoavsettsom om ramen
för nuvarande vertikala regelstruktur eller förändringgenom en av
denna. Med vertikal regelstruktur i detta sammanhang olikaattavses
regler gäller för bedrivande tele- respektive ljudradio- och TV-verk-av
samhet, vad gäller marknadstillträde. En vertikal regelstrukturt.ex.
bygger i detta sammanhang följaktligen på möjligheten upprätthållaatt

ändamålsenlig regulativ gränsdragning mellan de verksamheteren som
berörs. vertikalEn regelstruktur kan vidare i relation till tänktses en
horisontell regelstruktur där bestämmelser dessastyrgemensamma
verksamheter.

11.3 Syftet med samordningen

Det uppenbart den tekniskaär utvecklingen konvergens varkenatt mot
kan eller bör lagstiftningen. Tvärtom det viktigt kon-stoppas är attav
vergensutvecklingen inte behandlas hot eller ignoreras,ett utansom

underlättas lagstiftning ändamålsenlig för deärsnarare genom en som
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följerutgångspunkttillvara. Dennaskallbehovoch desyften tassom
utredningsarbete.mittfördirektivenäven av

följdtillfåkonvergensenföregående kan atti detSom ennämnts
olyckligairegelverk,fleraomfattaskan kommaverksamhet att somav
önskvärdhämmaoch såförena sättsvårakanfall att envara

lös-tekniskvalettillockså ledakanutveckling. Konvergensen att av
med-kannågoteller ej,skall tillämpasreglervissaning avgör somom

utvecklingenochuppfyllaskanintemålsättningar attviktigaföra att
faktorer.ovidkommandesnedvrids av

gränsdragningsavhjälpa desamordning börmedSyftet attvaraen
gällandetillämpningen rättvidpåvisatstolkningsproblemoch avsom

ibättre änregelstruktur sättutvecklamöjligt ettoch somatt enom
instru-effektivtsamtidigtochutvecklingen utgörfrämjardag ett mer

dettaaktuella imålsättningarpolitiska äruppfylla deför att somment
kani sigregler utgöraförekomstenEftersomsammanhang. enav

sammanhangeti attbörutvecklingen,för strävanbelastning varaen
und-allt förframförregelstrukturen. Detta attminimeraförenkla och

förutsättningarskapamarknadstillträde ochunderlättaoklarheter,vika
utgångs-allmännaFöljandemyndighetstillsyn.effektivför en mer

anpassninggälla fördärförbörrangordningsärskildpunkter utan en
konvergensutvecklingen:tillregelstrukturochregelverkav

marknadsmiss-motverkaochkonkurrensskall främjaRegleringen0
konkurrensbegränsningar.skadligalyckanden, t ex

målsättningarpolitiskaochbehovtillfredsställa deskallRegleringen0
verkningsmedel detkonkurrensmeduppfyllasinte kan somsom

konsumentskyddochtillgänglighetmångfald,handlakan t.ex.om
innehållavseendemed . förnödvändigtlångtgående attänskall inteRegleringen vara mer0

målsättningar.politiskaochbehovtillfredsställa dessa
konkurrensneutral.månmöjligasteskall iRegleringen vara

teknik.oberoendemånmöjligasteskall iRegleringen avvara
regle-vad gällerbl.a.förutsägbar,ochtydligskallRegleringen vara

ändamål.ringens
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11.4 Olika tillvägagångssätt för uppfyllaatt

syftet med samordningen

Det finns olika komma till med de problem konver-sätt rättaatt som
gensutvecklingen medför vid tillämpningen gällande Derätt.av pro-
blem påvisas i detta betänkande kan i utsträckning härledas tillstorsom
svårigheterna upprätthålla de vertikala regelstrukturer gäller föratt som
bedrivande tele- respektive ljudradio- och TV-verksamhet. Som del-av
vis framgår innebär vertikal regelstruktur i detta sammanhangovan en

olika regler gäller för bedrivande dessa verksamheter avsnittatt av
Övergången11.2.2. till horisontell regelstruktur skulle i sin turen mer

innebära dessa verksamheter bestämmelser,att styrs av gemensamma
vilket i utsträckning skulle motverka de gränsdragningsproblemstor

konvergensutvecklingen medför.som
EG-kommissionensI grönbok konvergens presenteras treom

grundläggande alternativ underlag för diskussion hur lag-som en om
stiftningen kan utvecklas för de rättsliga problem konver-mötaatt som
gensutvecklingen kan medföra avsnitt Något3.5.1. anpassade efter
svenska förhållanden handlar det följande alternativ:om

vertikalaAlternativ 1: Den regleringen består och i mån0 anpassas
behov; olika regler förgäller bl.a. televerksamhet respektiveav

radio- och TV-verksamhet. Norrnala tolkningsprinciper används
från fall till fall för lösa frågor vissa verksamheter skallatt om var
insorteras.
Alternativ 2: Separata regler utvecklas vid sidan befintliga0 av
bestämmelser för telekommunikations- och radio/TV-sektorema.

innebär iDetta princip eller flera regelverk med elleratt ett nya en
flera tjänstekategorier skapas vid sidan telelagen och radio-nya av
och TV-lagen för de tjänster överskrider de traditionella grän-som

eller faller utanför nuvarande definitioner jfr lagenserna om ansvar
för elektroniska anslagstavlor.
Alternativ 3: regleringsmodellEn omfattar alla typer0 ny som av
befintliga och tjänster införs gradvis. det långtgå-Det är mestnya
ende alternativet, innebär inte nödvändigtvis skapandemen av en
helt uppsättning lagar, undersöker hur deutan attny snarare man
befintliga bestämmelserna kan för främja flexibilitet,attanpassas
hur inkonsekvenser kan undanröjas, hur undviker diskrimine-man
ring inom och mellan sektorerna och kan fortsätta säkerställa målatt
i allmänhetens intresse uppnås. Istället för bara vissa tjäns-att avse

i alternativsom 2 skapas detta alternativ ramverkter ettgenom
omfattar alla sektorer.som
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framgår konvergensutveck-Som beror de rättsliga problem somovan
mellanlingen medför svårigheterna skiljai utsträckning påstor att

konkretindividuell och massmedia kommunikation i olika former. Mer
handlar verksamhet bl.a.det skilja mellan grundlagsskyddadattom

och televerk-ljudradio- och TV-verksamhet, medieverksamhetannan
samhet. förväntade utvecklingen distributionsystem och tjänsterDen av

ochkommer inte dessa gränsdragningar lättare. innebär iDetgöraatt
för sig inte åstadkomma, frågan i vilkende omöjliga äräratt att men

gränsdragningarutsträckning det möjligt åstadkomma ärär att som
därför mintydliga, ändamålsenliga och håller tiden. Det äröversom

uppfattning möjligaste skall undvika sådana gränsdrag-i månatt man
ningar efter lagstiftning för framför allt tele- ochoch enhetligsträva en

medieverksamhet iradio- och TV-verksamhet, också för annanmen
den mån regleringsbehov föreligga.anses

denna bakgrund och i förhållande till de olika regleringsalter-Mot
nativ redovisas från alternativ alterna-torde lsträvan motsom ovan en
tiv uppfyller de syften3 den samordningsstrategi bäst somvara som
enligt föregående för samordning. innebäravsnitt bör gälla Deten
samtidigt reglering för tjänste-alternativ dvs. införande2att av ny nya
kategorier Alternativ innebär nämli-i möjligaste mån bör undvikas. 2

i identifierats med den gällandepraktiken de problem redanattgen som
vertikala regelstrukturen förstärks införandet ytterligare ettgenom av
eller flera vertikala regelverk. bör således åstadkommaSträvan attvara

så långtgående horisontell reglering tele-, ljudradio- och TV-en av
behov skallverksamheter möjligt med beaktande de olikaav somsom

tillvara emellertid långt ifrån uteslu-i dessa sammanhang. kanDettas
finnasvilket följer den följande det kangenomgången, sär-tas, attav

vertikal regleringskilda behov motiverar både fortsatt och nysom en
vivissa regleringen innehåll, därområden. gäller särskiltDetta av

redan i dag har särreglering vad skulle kunna betecknas somen av som
anslagstavlor; vidaretjänster lagen för elektroniska senya om ansvar

avsnitt 9.6.
regleringsalternativ redovisas utesluter således inteDe tre som ovan

led ivarandra kan i olika grader integreras och olikautgöraävenutan
regelstruk-övergångsprocess från vertikal till horisontellen en en mer

horisontell regle-vilken utsträckning det möjligt införaI ärtur. att en
ring sådanbestäms de förutsättningar föreligger för över-som enav

samtligagång, vilket i realiteten kan resultera i kombination av reg-en
försöker undvikaleringsalternativ där i möjligaste mån ytter-men man

ligare särreglering.
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Överordnadel 1.5 regler och internationella
förpliktelser

Vid samordning de regelverk berörs konvergensutveck-en av som av
lingen måste hänsyn till de begränsningar i möjligheten lagstiftatas att

i olika avseenden följer överordnade regler och internationellasom av
förpliktelser. I svensk följer sådana begränsningar grundlags-rätt av
regleringen i RF, ochTF YGL. Därutöver begränsas möjligheten att
lagstifta den EG- rättsliga regleringen och andra internationellaav av
förpliktelser Sverige bundet Vad gäller det sistnämndaär ärsom av.
Sveriges förpliktelser enligt den internationella telekonventionen och
det till konventionen fogade radioreglementet särskilt intresse.av

l l Grundlagsregleringen1
.

följerDet avsnitt 11.2 flera de problem konvergensut-attav av som
vecklingen medför kan relateras till utformningen YGL:s tillämp-av
ningsområde. Vidare det inte grundlagsändring möjligtär utan att
genomföra samordningsåtgärder innebär ökad reglering grund-som av
lagsskyddad medieverksamhet inte ochTF YGL explicitom ger

för detta. kanDet fallet vid samordningutrymme tele-t.ex. vara en av
lagen och radio- och TV-lagen i bestämmelser på olikagemensamma
områden. följerDetta inga andra begränsningar yttrandefrihe-attav av

vad medges i dessa grundlagar fårän införas beträffande deten som
medier omfattas YGL 1:1 andra stycket; jfr andraTF 1:2 stycketsom
och 1:3.

I den mån det aktuellt genomföra grundlagsändringär föratt atten
komma till med dessa problem, skall detta skerätta i särskild ordning.

följerDet RF 8:15 ändringar i grundlag förutsätter två riksda-attav av
likalydande beslut med riksdagsval emellan. Vidare skall enligtgen

huvudregeln minst nio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet
första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet. innebärDetta

grundlagsändring tidigast kan träda i kraft den januariatt l 2003.en

Utredningen mediegrundlagarnaom

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den februari4 1999
tillsätta parlamentariskt kommitté med uppgiftatt sammansatt atten

analysera bl.a. behovet och förutsättningarnanärmare förav en mer
teknikoberoende grundlagsreglering yttrandefriheten. Kommitténav
skall enligt direktiven dir. 1999:8 föreslå de grundlagsändringar och
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redovisa sittmotiverade ochden finnerandra lagändringar upp-som
beakta deKommittén skall vidaredecemberdrag den 2000.31senast

betänkande.redovisas i föreliggandeöverväganden och slutsatser som

EG-rätten1.5.21

nationella Dettamedlemsstaternasinverkanhar rätt.EG-rätten stor
Sverigei huvudsak på tvålagstiftningsarbetepåverkar Sveriges sätt.

direktiv EGgenomföra deåtgärder fordels aktivt vidtamåste att som
med gällande EG-rätt. Ifrån lagstifta i stridutfärdar, dels avhålla sig att

gällerEG-direktivdeöversiktlig genomgångkap. 3 görs somaven
hur dessainformationssamhälletmedieområdet och förtele- och samt

i svenskrättsakter har genomförts rätt.
EG-kommis-aktiviteter arbetaroch andranämnda rättsakterUtöver

sedan iKommissionen harkonvergensfrågoma.sionen intensivt med
med-arbetsdokument ochgrönbok,utfärdatdecember 1997 ettetten

konvergens. IEU-parlamentetMinisterrådet ochdelande till bl.a. om
med konvergens-hur arbetetpekar kommissionendetta meddelande ut

det gällerFörslag till reformerfortsättas.frågoma kommer näratt reg-
fram iläggstjänster kommerinfrastruktur och anknutnaleringen attav

telekommunikationsregle-med den pågåendesamband översynen av
Även innehållstjänsterregleringförslagringen nedan.se avom

nuvarande reglerändraantingenkommer läggas fram, attatt genom
också åtgär-Kommissioneninföra förslag.eller nämneratt nyagenom

ochgränserändringsdirektivet TVtillder för utanatt att omse
sist-medlemsstaterna. Detgenomförs idirektivet TV-standarderom

Ävenändringar.for eventuellaskall ocksånämnda direktivet överses
distri-produktion ochfor främjaförslag till åtgärderkommande attett

redovis-Mediaaudiovisuella verk 111bution europeiska samt enav
igrönboken radiospektrumning remissbehandlingen nämnsomavav

april 1999.remisstiden gick den 15sammanhanget ut
omfattandeinlettkommissionen vidareharSom berörts enovan

under-Avsikten bl.a.review.hela teleregleringen 99 är attöversyn av
avvecklasförenklas eller i delarregleringen kansöka samt om nyom

Planentill IT-tillämpningar.i förhållandereglering kan behövas, t.ex.
underbeslutas år 2001.förändringar skall kunnaeventuellaär att

radiospektrumkonvergens ochResultaten grönboksprocesserna omav
avsnitt 3.2.1.kommer infogas i seöversynenatt

enskilda medlemsstaterskonstaterasSammanfattningsvis kan att
tele- ochlagstiftningen inomnationellasamordna denmöjligheter att

regle-EG-rättsligaberoende hur denhög gradmedieområdena i är av
direktiven defini-de aktuelladet på vilketringen utvecklas. Bl.a. är sätt
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skall uppfyll-omfattningen de kravolika verksamheter och somerar av
betydelse.medlemsstaterna storas av av

telekonventionen ochInternationellal 1.5.3

radioreglementet

flera internationella organi-Sverige imedlemskapet i EU ingårUtöver
sammanhang ratificerathar i dessasationer och samarbeten. Sverige

medie-olika avseenden berör tele- ocholika konventioner im.m. som
deti detta sammanhangsektorerna. mycket viktigt samarbeteEtt är

teleunionens verksam-sker inom för internationella ITUsom ramen
den internationellai grundar sighet. Samarbetet ITU

särskild betydelse arti-telekonventionen bestämmelseITC. En ärav
frekvenstill-det gällerkel ställer krav medlemsstaterna44 närsom

i inter-tillämpningsföreskrifter bl.a. detdelning. ITC kompletteras av
nationella radioreglementet RR.

återfinnsfrekvensfördelningsplanhuvuddel i den s.k.En RR är som
Även förpliktelser enligt endast situa-i artikel Sveriges RR avserom

radiotrafik, harandra länderstioner då svenska sändare kan påverka
betydelse förfrekvensfördelningsplan fått förhållandevisRR:s stor

eventuellautformningen nationella frekvensfördelningsplan. Devårav
radiofrekvensom-åtgärder konvergensutvecklingen föranleder påsom

således i högsta gradrådet måste, det arbete sker inom EU,utöver som
jfrförpliktelser enligt i detta sammanhangrelateras till Sveriges RR

avsnitt 8.4.

förpliktelserAndra internationella1.5.41

förpliktelser Sverige bundet ochde internationellaUtöver är avsom
andra börredogörs för i föregående avsnitt finns det även somsom

förpliktelseri detta sammanhang. gäller bl.a. de Sve-Detnämnas som
härunder bl.a. avseende med-rige har rörande mänskliga rättigheter,

informationsfriheter. förpliktelser följerborgarnas yttrande- och Dessa
förklaring mänskliga rättigheterna jfr 19 och dendeFN:s art.av om

rättighet-europeiska skydd för de mänskligakonventionen angående
jfr konvention har gjorts till del svensk10. Sistnämndaart. averna

lagrätt genom

3 angående skydd föreuropeiska konventionen de1994:1219 denLagen om
rättigheterna.mänskliga



radio 243lagstiftningen förSamordning1999155SOU av .... ..

WorldVärldshandelsorganisationenförVidare har, inom ramen
handelöverenskommelsengjortsWTO,Trade Organisation, omen
underGATSTrade and Services,Generalmed tjänster Agreement on

februariitill GATSkomplementSomUruguay-rundan 1993. antogs
marknadstill-medgeöverenskommelsebilaga med1997 attomen en

denEftersomtelekommunikationstjänster.för grundläggandeträde
särskildainte någrainnebär detredantelemarknadensvenska öppenär

åtagan-gjorts någrahar inteGATSfor svensk del. Genomåtaganden
i dettafrågaintressantaudiovisuella tjänster. Engällerden detnär

fåkommerkonvergensutvecklingenvilka effektersammanhang attär
olikamellangränsdragningenöverenskommelser dåför dessa typer av
avtalfinnstydlig. WTOtjänster blir allt mindre Inom även ett upp-

Intellec-ofTrade-Related Aspectsområde,hovsrättens Agreement on
TRIPS.Counterfeit Goods,TradeIncludingRights,tual inProperty

äganderättenintellektuellaför denVärldsorganisationenharDessutom
utarbetat1996WIPO årIntellectual Organisation,World Property

fono-framföranden ochochupphovsrätttvå fördrag, ettett omomom
gram.

ochradio-ochtelelagenSamordning11.6 av

TV-lagen

förutsättningarGenerellal 1.6.1

medförförutsättningarnaföljande avsnitt diskuterasdetta ochl att
TV-lagenradio- ochtelelagen ochreglering iutgångspunkt nuvarandei

berörda verk-de härregelstruktur förhorisontellåstadkomma meren
framgårregelstrukturMed horisontellsamheterna. attovan,somavses,
och aktörernabestämmelserverksamheterna attstyrs gemensammaav

förmyndigheterochflera regelverkförhålla sig tillinte behöversåledes
för gränsdrag-riskenjfr avsnitt 11.2.2;verksamhetbedriva sinatt

tillsynmarknadstillträde ochminskar ochtolkningsproblemnings- och
verksamheternainnebär dettarenodlade formsinunderlättas. I attmest

konkurrens-,generelllagstiftning, såsomhelt allmän t.ex.styrs av
krav försärskildalagstiftning,konsumenträttsligmarknads- och utan

huvudsakIT-sektom iverksamhet. Medanvissbedrivande typ avav en
TV-verksam-radio- ochsåväl tele-lagstiftning,allmän ärstyrs somav

motivet förgrundläggandevertikal särreglering. Detföremål förhet
bedömtshittillsdetsistnämnda sektorernasärregleringen de är attav
respek-dvs. telelagenregleringsinstrument,med särskildanödvändigt
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målsättningaruppfylla de politiskaTV-lagen, förtive radio- och att
sektorer.gäller för dessasom

fråga ikvarstår det såledesbehovet särregleringSå länge är omav
åstadkommai övrigt önskvärtutsträckning det möjligt ochvilken är att

grund-berörda verksamheterna. Denreglering de hären gemensam av
regleringförutsättningen för sådanläggande är att gemensammaen

gälleruppfylla de målsättningarkan användas förbestämmelser att som
målsättningareller dessaradio- och TV-området,för såväl tele- attsom

framgårtill varandra. Sommotsatsförhållandei varje fall inte står i ett
begränsningar i möj-hänsyn till deavsnitt måste härutöver1.5l tasav

Vadframför allt YGL och EG-rätten.lagstifta följerligheten att avsom
begränsandeinnebärsamordningsåtgärdergäller YGL kan som en

medieverksamhet endast åstadkommasgrundlagsskyddadreglering av
detta.skäl inte hindrarför eller andraexplicitYGL utrymme avom ger

bör vidtas detgrundlagsändring vilket endastfall fordrasI annat om
medlemsstatSveriges förpliktelserföreligger starka skäl för detta. som

lagstifta i stridavhålla sig fråninnebär bl.a. Sverige måstei EU attatt
med gällande EG-rätt.

grundlags-divergerande målsättningar,utsträckning detdenI p.g.a.
horison-möjligt åstadkommaeller interegleringen EG-rätten är att en

från vertikalsamordningsåtgärdema utgåsärreglering måstetell att en
nödvändig inriktning påinnebärreglering skall upprätthållas. Det en

definitioner ochändamålsenliga begrepp,utarbetandet avgräns-merav
Även hänförasframför allt kanavgränsningsproblematikenningar. om

emellertidregelstruktur bör detupprätthållandet vertikaltill note-av en
ändamålsenligasärreglering kräverhorisontell avgräns-ävenattras en

förhåll-ihär avgränsningar måsteningar. handlarDet görassomom
allmän lagstift-skall föremål förföreteelser endastande till varasom

utsträckningvilkenfrågan och i så fall ining, vilket kan berörat.ex. om
omfattaskan och börverksamheter och tjänsterlnternetrelaterade av

och TV-lagen.telelagen och/eller radio-
målsätt-de politiskasammanfattningsvis konstateraskanDet att

ochgenomförande YGL EG-rättenoch medlen för derasningarna samt
samordning telelagenför hurgrundläggande förutsättningarutgör aven

genomföras. måstekan och bör Därutöveroch radio- och TV-lagen
till följd konvergensut-förutsättningarhänsyn till deäven tas avsom

ändamålsenligtmöjligheten påvecklingen gäller för sätt upprätt-att ett
verksamheterna.mellan de här aktuella Mothålla vertikala gränser

förförutsättningarnagenerella förutsättningar kanbakgrund dessaav
förenklat åskåd-och radio- och TV-lagensamordning telelagenen av

liggöras i följande figur:



för radi0,.....Samordning lagstiftningen 245SOU 1999:55 av

hBSfieeglevli:‘:g @ lagstiftningAllmän . .Nej

Ja
å

sS;T;;d::tgmiTfi§::::,; W Vertikal särregleringNej

Ja $
å

Behovavggtsfgfill, $ ändamålsenliga
gg avgränsningar

ochtelelagen och radio-för samordningFigur 11.1: Förutsättningar en av
TV-lagen.

handlar absolutadet inte nödvändigtvisbör här understrykasDet att om
varandra. fram-val flera alternativ utesluter Sommellan två eller som

mycket väl innebäraavsnitt kan samordningsstrategigår 1.4l enav en
horisontell regelstruktur,gradvis från vertikal tillövergång en meren

gäller för visst reglerings-där bestämmelser ettt.ex. gemensamma
medan vertikala bestämmelserområde for infrastrukturt.ex. även

innehåll.fortsättningsvis för for tjänster ochgäller andra t.ex.
följande avsnittet jämför-bakgrund i detMot denna närmastgörs en

syften präglar telelagenelse mellan de regleringsbehov och som
vilken utsträck-Därefter diskuteras irespektive radio- och TV-lagen.

samordning mellan telelagen ochning det möjligt genomföraär att en
Diskussionenbestämmelser.radio- och TV-lagen i ärgemensamma

och deutgångspunkt i vissa centrala bestämmelserstrukturerad med
regelverk.dessaolika regleringsområden präglar utformningen avsom

tjänster och infrastruktur.handlar här regleringen innehåll, IDet avom
telelagensmed utgångspunkt iflera avseenden förs diskussionen

perspektivjag har valt dettabestämmelser. Anledningen till är attatt
Radio- ochutformad radio- och TV-lagen.telelagen generelltär änmer
direktverk-kan beskrivasTV-lagens bestämmelser som mersnarare

uppenbart så längeande begränsade områden. vidareDet är att
teleområdet kvarstår, kanbehovet konkurrensfrämjande regleringav

i radio- ochbehov tillfredsställas nämnda bestämmelserdetta inte av
bakgrundutformadeTV-lagen, vilka överhuvudtaget inte är ettmot av

bästdärför min uppfattning dennamotsvarande behov. Det är att ansats
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telelagenför samordningspeglar de förutsättningar gäller avsom en
och radio- TV-lagen i detta sammanhang.och

frågan vilka begränsningar YGLflera avseenden berörs vidarel om
områden diskuteras. Denför reglering desätter av somen gemensam

grundlagsskydd-begränsningargenerella förutsättningen härär att av
kaneller andra skälade rättigheter inte explicit medges i YGL avsom

iordningsföreskriftergodtas det kan handla sådanat.ex. avsessomom
tjänster, för-tredje stycket, vidare nedan, avsnitt 1.6.4RF 2:13 l omse

grund-bör här understrykasgrundlagsändring. Detutsätter att
särskild lagstiftningsprocess selagsändringar, föremål förär ensom

det råder osäker-avsnitt måste väl motiverade. den mån1l.5.l, lvara
min utgångs-het vilka i detta avseendeYGL ärgränser sätterom som

samordningsåtgär-punkt fortsatta framställningen den aktuellai den att
förutsätterden grundlagsändring.en

komplex framställninginte förhållandevisFör änatt tynga meren
och övriga intematio-nödvändigt lämnar jag relationen till EG-rätten

utanför den fortsatta diskus-nella förpliktelser, med få undantag,några
begränsande betydelsesionen. Framför allt styrande ochEG-rättens

dock hållas i minnet.måste

syftenRegleringsbehov och11.6.2

elelagenT

olika delar skall haövergripande telepolitiska målet landetsDet är att
till lägsta möjliga samhälls-tillgång till effektiva telekommunikationer

tillekonomiska kostnad. Telekommunikationema skall härunder bidra
främja mångfald och val-regional balans, och flexiblaöppna samtvara

bidra till effektivtfrihet för användarna, vidare ett resursutnytt-samt
effek-skall i sigjande i samhället. Telekommunikationema även vara

skall främja samverkan mellantiva, vilket bl.a. innebär de operatö-att
kostnadseffektiva och högkvalita-och bidra till skapandetrer av nya,

tiva teletjänster.
grundläggandeeffektiv och fungerande konkurrensEn anses vara en

målsättningar. bakgrund deförutsättning för uppnå dessa Motatt av
marknadsförutsättningar gäller inom telesektom medspeciella ensom

eller fåtal i förhållande till såväl vissadominerande aktörerett
betydelsegrundläggande infrastruktur denna sektorstjänster samtsom

därför nödvändigt medsamhällsperspektiv har detett ansetts enur
samtidigt fungerarkonkurrensfrämjande särreglering ettsom som

målsättningarna. Tele-instrument för uppfyllandet de telepolitiskaav
med skyl-regler anmälnings- respektive tillståndsplikt delagens om
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digheter följer och kan följa med dessa samtrafik utgörsamtsom
exempel på grundläggande verktyg i detta avseende.

Det fortsatta behovet särreglering teleområdet följaktli-styrsav
i utsträckning konkurrensutvecklingen telemarknaden.storgen av

Den politiska ambitionen dock reglera så lite möjligt ochär att attsom
generell lagstiftning, bl.a. konkurrenslagstiftning, skall styrandevara

för telemarknaden. Framför allt kan konvergensutvecklingäven en som
leder till teletjänster kan distribueras alternativa infrastruk-att genom

inte minst alternativa förväntas bidra tillaccessnätturer attgenom
förändra konkurrenssituationen minskar behovetsättett sär-som av
reglering. Det dock viktigt medveten möjlighetenär att att attvara om
övergå till generell konkurrenslagstifining och samtidigt bort de kon-ta
kurrensfrämjande regler gäller enligt telelagen, inte nödvändigtvissom
innebär möjlighet helt avreglera telesektorn. kan fortfarandeDetatten
finnas behov särreglering för säkerställa telesystemets grundlägg-attav
ande funktion, vilket bl.a. gäller frågor rörande tillgänglighetsystemets
samhällsomfattande tjänster, kvalitet och uthållighet.

Radio- och V-lagenT

det gällerNär mediepolitiken präglas den generellt åtgärderstatensav
för stödja och stimulera mångfald och reella yttrandefrihetsmöjlig-att
heter, massmediemas oberoende säkerställa tillgänglig-garantera samt
heten till massmedierna. lagstiftningenI kommer detta bl.a. till uttryck

de garantier för yttrande- och informationsfrihetema följergenom som
grundlagsregleringen, bl.a. den etableringsfrihet huvudregelärav som

för de grundlagsskyddade medierna. dettaUr perspektiv kan konkur-
betraktas viktigt medel för bl.a. stimulera mång-även ett attrens som

falden medieområdetf Någon motsvarande konkurrensfrämjande
reglering i telelagen, där konkurrens framhålls centraltettsom som
medel för uppnå rådande politiska målsättningar, finns dock inte.att
Istället har mångfalden aktivt främjats andra riktade åtgär-genom mer
der vilka bl.a. syftar till främja vissa verksamheter och därigenomatt en
mångfald i massmedieutbudet, presstödet.t.ex.

Radio- och TV-lagen här särskilt regleringsområde inomutgör ett
i övrigt förhållandevis oreglerad massmediesektor. syfteLagens ären

tillvara de särskilda behov tillgänglighet och mångfald,att ta av som
föreligger på ljudradio- och TV-området, ställa vissa krav isamt att
samband med förmedling visst innehåll dessa medier. Beho-av genom

särreglering har framför allt orsaker. det förstaFör följervet treav en

4Jfr. betänkande TV-utredningen: SOU 1989:73 18.av s.

9 19-0366Konvergens. . .
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samtidigt bety-begränsad ochradiofrekvensutrymmetdet äratt enav
därförperspektiv. harmassmediepolitiskt Detdelsefull ettresurs ur

kunnaövervägandenmassmediepolitiskautifrånviktigt styraansetts att
radiofrekvensområden. detFörvissaanvändningenoch prioritera av

viktig funktiontelevisionenljudradion ochandra fyller som mass-en
kunna ställamedför behovmedier allmänhetens Dettatjänst. atti av

sändningartillstånd bedrivaverksamhetersärskilda krav attsom ges
ljudradions ochfrekvensutrymmet medfördet tredjenämnda Föri det

inne-särskildagenomslagskraft behovsärskildatelevisionens av
våldsskildringarvad gällerlagstiftning,allmänhållsregler utöver t ex

skälen förförstnämndafrån de tvåTill skillnadoch marknadsföring. en
radio-användningenrelaterat tillsistnämnda intesärreglering, detär av

televisionssändningarljudradio- ochomfattarfrekvensutrymme utan
Tillståndspliktenförmedlas.infrastruktur dessavilkenoavsett genom

ställa villkormöjlighetenkopplade utgörettoch den till denna centr-att
TV-lagen skallradio- ochde behovför tillgodosealt verktyg taatt som

tillvara.
och TV-verk-för ljudradio-särregleringbehovetfortsattaDet av

radiofrekvensom-utvecklingenföljaktligen beroendesamhet är av
massmedier i allmän-mediers rolldessarådet, bedömningen somav

genomslagskraft. Samtliga dessasärskildaderashetens tjänst samt
konvergensutvecklingenpåverkaskan kommaområden ettatt av

gällerförändras.regleringsbehovet Detförgrundernasådant sätt att
ochdigitala radiosändningartillfrån analogafrågan övergångenom

förmedling ljud-distributionskanaler föralternativautvecklingen avav
Utvecklingen på dessaallmänheten.tjänster tillTV-liknanderadio- och

betydelsefrekvensbrist och denmedproblemetområde kan påverka
perspektiv, demassmediepolitiskthardenna samtettresurs ursom

skalloch TV-områdetljudradio-medel med vilka statens ansvar
ljud-påverka påkonvergensutvecklingenVidare kanuppfyllas. synen
medgenomslagskraft i konkurrenssärskildaradions och televisionens

innehållet i dessautveckling, och hurundermedieformerandra ärsom
regleras.medier skall

5 1995/962160 76.Prop. s.
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jämförelseEn

En utgångspunkt följer redogörelsen såväl telelagensär attsom av ovan
radio- och TV-lagens huvudsyften tillgänglighet och mång-som avser

fald. finns skillnaderDet emellertid både likheter och i den närmare
innebörden dessa syften vilket avspeglar sig i de medel med vilka deav
skall uppnås.

tillgänglighet med såväl de tele- mediepolitiskaDen som avses som
målsättningarna omfattar geografisk tillgänglighet och tillgänglighet för
funktionshindrade. omfattarMedan radio- och TV-lagen därutöver bl.a.
regler syfte främjamed i vissa avseenden och säkra tillgång tillatt
infrastruktur för förmedling ljudradio och television tilldelningav av
tillstånd för närradio och vidaresändningsplikt i kabelnät för vissa
lokala kabelsändarföretag, omfattar bl.a. medtelelagen bestämmelser
syfte säkra tillgänglighet sammankoppling nätatt genom av
samtrafik.

Vad gäller syftet uppnå mångfald skiljer sig de tele- och medie-att
politiska målen i viktiga avseenden. Mångfald etttelelagsperspek-ur
tiv framförhandlar allt användarna möjlighet väljaatt garantera attom
mellan olika leverantörer teletjänster inom för effek-av som ramen en
tiv konkurrens erbjuder tjänster med bl.a. pris, funktion, kvalitet och
tillgänglighet konkurrensmedel. Teleregleringen i dettaärsom sam-
manhang särskilt inriktad mångfald efter-telefonitjänsten. Den som

radio- skillnad från främstoch TV-lagen till telelagensträvas ärgenom
innehållsrelaterad. Avsikten begränsad ochär att garantera att en sam-
tidigt mediepolitiskt betydelsefull radiofrekvensutrymmetresurs
används tillfredsställer medborgarnas olika behov medsättett som
avseende innehåll, gäller språk, kultur, olika ochvad smak-t.ex.
intresseinriktningar följer i föregåendeDet genomgångenm.m. av
avsnitt radio- och TV-lagen, till skillnad från telelagen, emellertidatt
inte omfattar konkurrensfrämjande förnågra regler uppnå dettaatt
syfte. Snarare kan regleringen i och TV-lagen möjligen beskrivasradio-

vid där konkurrensmedlet inte tillräckligt för tillfredsställata attanses
den innehållsrelaterade mångfald statsmakten vill garanterasom
medborgarna inom förområdet ljudradio och television.

Vad gäller det fortsatta för tele-behovet särreglering gäller såvälav
lagen radio- och TV-lagen förändringar deeventuellaattsom av
infrastrukturella förutsättningarna påverka detta tele-kan behov. För
lagens del handlar det dels förändringar påverkar förutsätt-om som
ningarna för effektiv konkurrens, hushållens möjlig-bl.a. vad gälleren
het få tillgång till förändringarteletjänster, dels påverkaratt om som
bristen radiofrekvensutrymme.på radio- och TV-lagens del handlarFör

framfördet allt det sistnämnda.om
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utvecklingen påframtidaoch denTillgången till radiofrekvenser
tilli anslutningdiskussioner, bl.a.föremål for intensivadetta område är

närvarandeförradiofrekvenserkommissionens grönbok somom
Samtidigtapril 1999.remisstiden gick denremissbehandlas 15ut

kapacitetsut-åstadkomma bättreutveckling förpågår intensiv atten
exempel kanradiofrekvensutrymme. Somtnyttjande tillgängligtav

i marknätetTV-sändingardigitaladet med införandetnämnas att av
för-sändningar. Ieffektivitet vid analogaminst högreuppnås 4 änggr

möjligt uppnå kan-dagslägetmobila telesystem detihållande till är att
närvarande i bruk.föreffektivitet deske högre ärIO än system somggr

ochöverföringskapacitetmed mycket högDärtill byggs kabelnät som
radiobaseradetillalternativ infrastruktureventuellt kan fungera som

radiofrekvensut-efterfrågan påoch därigenom balanserasändningar
expanderaradioanvändningen förväntasden totalaEftersomrymme.

dramatiskt emeller-effektiviteten i ökarkraftigt samtidigt ärnätensom
avseende.osäker i dettaeventuella frekvensbristentid frågan denom

innehållReglering11.6.3 av

påverkasoch TV-lagentelelagen och radio-Möjligheten samordnaatt
det liggerOrsakenTV-lagens innehållsregler.inte radio- och är attav
telelagenreglera innehåll ochutanför telepolitiska målenhelt de attatt

konflikt med radio- ochkomma isaknar reglering kanföljaktligen som
aspekter och behovavseende.TV-lagens bestämmelser i detta De av

inne-med avseende påkonvergensutvecklingensamordning resersom
behandlas i avsnitthållsreglering l 1.7.

Reglering tjänster11.6.4 av

särskilda skyldig-ställertelelagen och radio- och TV-lagenBåde upp
teletjänsterolikai samband med tillhandahållandeheter typer avav

Enligt telelagenljudradio- ochrespektive sändningar TV-program.av
tillståndspliktvissa förutsättningar,gäller anmälningsplikt och, under

allmäntdefinierade tjänster inomför tillhandahållande särskilt ettav
registreringspliktoch TV-lagen gällertillgängligt telenät. Enligt radio-

tillstånds-medanochför vissa sändningar ljudradio- TV-program,av
fre-visstradiobaserade sändningar inomplikt endast gäller för ett

riktadskallsändningenkvensutrymme i båda fallen gäller bl.a. att vara
förförutsättningar gällertill allmänheten. Frågan vilkaär att sam-som

plikter i bestämmelser.ordna dessa gemensamma
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Anmälningsplikt

Anmälningsplikten enligt telelagen har viktigaste funktion attsom
de verksamheter för vilka särskilda skyldigheteravgränsa gäller enligt

lagen. Anmälningsplikten omfattar tillhandahållande telefonitjånstav
till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst teletjänst enligtsamt som
telelagen kräver nummertilldelning nummerplan för telefoniur
därutöver omfattas tillhandhållande nätkapacitet, vidareäven av se

Överfördnedan rörande infrastruktur. till radio- och TV-lagens
område skulle anmälningsplikten med nuvarande utformning förmodli-

endast tillämplig på radiobaserade sändningar ljudradio-gen vara av
och följerTV-program. Detta sådana sändningar torde omfattasattav

begreppet teletjänst, däremot inte begreppet telefoni-av men av
tjänst eller kräva nummertilldelning nummerplan för telefoni.ur
Oavsett anmälningspliktens nuvarande utformning skulle behållasom
eller den skulle generell utformning för ävenatt t.ex.om ges en mer
omfatta trådsändningar ljudradio- och TV-program, finns detav
emellertid flera betänkligheter med låta anmälningsplikt avtele-att en
lagsmodell gälla för ljudradio- och TV-verksamhet.även

Såväl telelagen radio- och TV-lagen utformade för inte haär attsom
vidare omfattning nödvändigt för uppfylla syftendeän atten som avses

med regleringen. telelagenI omfattas därför endast de tjänster till all-
mänheten särskilt väsentliga anmälningsplikt och underansettssom av

Övrigvissa förutsättningar tillståndsplikt. televerksamhetäven av
bedöms fungera tillfredsställande och endast föremål för lättareär reg-
lering. För närvarande inte föreligga behovnågot utvidgaattanses av
telelagens tillämpningsområde i detta avseenden dockse avsnitt l2.3.l
rörande samhällsomfattande tjänster. En generell anmälningsplikt av
telelagsmodell torde inte heller fylla något syfte radio- och TV-ettur
lagsperspektiv. Samtliga radiobaserade sändningar ljudradio- ochav
TV-program under omfattas3 GHz redan i dag tillståndsplikt. Dessaav
tillstånd kan förenas med villkor motsvarande de skyldigheter isom
dag följer med anmälningspliktig televerksamhet, varför anmälnings-
plikten inte skulle fylla någon funktion i detta avseende. Den registre-
ringsplikt gäller för övrig ljudradio- och TV-verksamhet bl.a.som
tråd- och satellitsändningar, motiveras uteslutande behovet attav
kunna fastställa ansvarig för det innehåll förmedlas.ärvem som som
Anmälningsplikten skulle således inte heller i detta avseende uppfylla
något existerande regleringsbehov.

Utöver svårigheterna motivera generell anmälningsplikt uti-att en
från såväl telelags- radio- och TV-lagsperspektiv, uppstårett ävensom
vissa betänkligheter i förhållande till YGL. gällerDet anmälnings-
pliktens förhållande till den etableringsfrihet gäller för trådsänd-som
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anmäl-påbaraOmoch TV-program.ljudradio-ningar sermanav
föridentifieraförinstrumentningsplikten att ansvararett vem somsom

grundlagshinderprincipiellanågraföreliggaintetorde detviss tjänsten
sådanatrådsändningaromfattadenlåta även program.att avmot

registreringspliktmed denlikställaskan härAnmälningsplikten som
striderinteuppenbarligenvilken motTV-lagen,radio- ochföljer av

följerskyldighetervilkaemellertidtordeavgörandeYGL. Det somvara
anmälningsplikten.med

verksamhetanmälningspliktigförstipulerasskyldigheterDe som
funktionshindradetillbl.a. hänsyngällertelelagenenligt personers

nödsamtal tillalarme-förmedlingochteletjänstersärskildabehov avav
telekommunikatio-behovtotalförsvaretsräddningstjänst,rings- och av

abonnentinformation,tillhandahållandeberedskap,höjdunder avner
skyl-§. DessaTL 17verksamheten,redovisningsärskild am.m.av

etablerings-frånundantaguttryckligaomfattas detorde intedigheter av
vidaresänd-fördvs.följer YGLtrådsändningarförfriheten avsom

våldsframställningar,avseendeinnehållregleringochningsplikt av
skyldig-folkgrupp. Men ävenoch hetspomografiska bilder mot om

degodtagbaradekanundantagdessaomfattasheterna inte omvaraav
ordningsföreskrifterbetraktatredje stycketenligt 2:13 ärRF att som

yttrandefri-begränsningde inteskallfallet utgörasåOm är avenanses
tolkasemellertidskallStadgandetinformationsfriheten.ochheten

restriktivt.
tillåtnaskallordningsföreskrifter ärförförutsättningEn att vara

tillhänsynsåledes inteochåsiktsriktningar lika ytt-behandlar tardeatt
förhållningsreglerochstandardertekniskainnehåll kravDerandets

TV-sändningförstandarderlagenföljerTV-området avomavsom
kanordningsföreskriftersådanaharsignaler utgöra somansetts

informa-yttrande- ochgrundlagsskyddet förhinderföreskrivas utan av
Även följerskyldigheterdehurosäkerttionsfriheterna. det är somom

i dettaskall bedömastelelagenenligtanmälningspliktenmed sam-
innehållsändningarnasvarkendekonstaterasmanhang, kan att avser

intevidareåsiktsriktningarolikamellanskillnad samteller någongör

styckettredje2:13ordningsföreskrifter enligt RF° skallVad utgöraansessom
Yttrandefrihetsutredningenstillfällen,vid olikabehandlatshar t.ex.se

sambandiff,llO1983:70yttrandefriheten SOU samtbetänkande Värna s.
radiokommunikation prop.1993:599lagentillkomstenmed omav

fri- ochMedborgerliga1975:75SOUff;1691992/93:200, ävenses.
radiokommu-1991:107 LagSOUregeringsformen,rättigheter, samt om

radiokomm-i lagenändringarl997/98:l67Jfrnikation omomprop.m.m.
unikation 11.s.m.m.
7 72.19-201997/98:34Jfr samt s.s.prop.
8 1997/98:34 20.Prop. s.
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heller reglerar sig sändningsverksamheten. tordeDetägnarvem som
därför inte kunna uteslutas de skyldigheter följer med anmäl-att som
ningsplikten i vissa avseenden betrakta ordningsföreskrifter.är att som
Vad det tveksamt emellertid framför allt det faktumgör är attsom
några dessa skyldigheter innebär inskränkning den pliktigesav en av
rådighet nätkapacitet denne förfogar gällert.ex. vadöver översom
förmedling telemeddelanden till samhällets alarmerings- rädd-ochav
ningstjänst totalförsvarets behov telekommunikationer undersamt av
höjd beredskap och dessa skyldigheter därvidlag går vadutöveratt

enligt får föreskrivasYGL i fråga vidaresändningsplikt i nätsom om
används för sändningar radioprogram riktade till allmänhetensom av

YGL 3:1 2:a stycket. talar för tillämpningDetta generellatt en av
telelagens anmälningsplikt på trådsändningar skulle strida denmot
grundlagsskyddade etableringsfrihet enligt gäller för sådanaYGLsom
sändningar.

illståndspliktT

det gäller fråganNär möjligheten samordna telelagens ochattom
radio- och TV-lagens tillståndsplikter kan först konstateras detatt
uppenbarligen skulle strida föreskriva tillståndsplikt förYGLmot att
trådsändningar radioprogram. samordning innebär till-En attav som
ståndsplikten i telelagen utökas till omfatta sådana sändningarävenatt
förutsätter således grundlagsändring. Något sådant regleringsbehoven
finns emellertid varken telelags- eller radio- och TV-lagsperspektiv.ur
Annorlunda förhåller det sig med den tillståndsplikt enligt bådesom
telelagen och radio- och TV-lagen föreskrivs för vissa användningar av
radiofrekvensutrymme. YGL medger tillstånd krävs för uttnyttjandeatt

frekvensutrymme och sådana tillstånd förenas med villkor YGLattav
första3:2 stycket.

Medan telelagen stipulerar tillståndsplikt för mobila teletjänster,
gäller tillståndsplikt enligt radio- och TV-lagen för sändningar ljud-av
radio- och underTV-program 3 GHz. flera avseendenI överensstäm-

de regleringsbehov ligger bakom dessa bestämmelser medmer som
varandra. båda fallenI handlar det behovet utifrån politiskaattom av
målsättningar rörande bl.a. tillgänglighet kunna användningenstyra av
den knappa radiofrekvensutrymmet båda fallen kanIutgör.resurs som
tillstånden vidare kompletteras med villkor. villkor kan ställasDe som
enligt telelagen respektive radio- och TV-lagen uppvisar härvid många
likheter jfr TL 13 § och RTVL 3:2. De skillnader dock finns rörsom
främst de villkor enligt radio- och TV-lagen kan ställas medsom avse-
ende på det innehåll förmedlas. Eftersom villkoren avseddaär attsom
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emellertidtillstånd tordeenskiltförhållande till varjeikunna anpassas
uppvi-TV-lagenradio- ochtelelagen ochskillnaderde eventuella som

möjligheteninverkanavseenden inte ha någoni dessa att sam-sar
bestämmelser.dessa regler iordna gemensamma

radiofrekvensutrymmedet vidarebåda fallen handlarl somom
någonintetordeanvändning.för viss Det t.ex.avsatts typ varaaven

mobiltele-förtilldela frekvensutrymmeskillnad mellanprincipiell att
för TV-frekvensutrymmetilldelaGSM-standard ochfoni enligt att

ibetydelsesändningsstandard.digital Av ärsändningar med större
används.och hur detilldelasfrekvenservilket dessastället sätt

underteletjänstför mobiltilldelning tillståndskallEnligt telelagen av
tillinbjudanmed allmänefter förfarandeskevissa förutsättningar ett

bestämmelsenSyftet medförsta stycket. äransökan jfr 12 §TL att
konkurrensförut-få till stånd rimligafrekvenseffektivitet ochfrämja att

full konkurrensdirektivetsättningar införandetSedan omav
bör bestämmelsenför teletjänstermarknaderna även motsesnumera

teleområdet. Avförpliktelser enligt EG-rättenSverigesbakgrund av
åtgärderupphäva allaskallmedlemsstaternadirektivet följer att som

teletjänster.tillhandahållaspeciella rättigheterexklusiva ochbeviljar att
nödvän-olika sammanhangifrekvensutrymmeEftersom bristen
för hurvillkorföreskrivsexklusiva rättigheter,tilldelningdiggör av

teletjänsterförfrekvensutrymmeför tillgång tilltillståndsgivningen
förfarandet.konkurrensneutralitet iställs krav påskall till, bl.a.

och TV-lagen.inte i radio-motsvarande regel återfinnsNågon
detmarksänd digital-TVtillstånd förtilldelningenSåväl somav

lokalradio byggerförtillståndlagda förslagetnyligen somom
fördelningförfarandesätt.° gällerdetNärutgångspunkt på detta av

TV-sändningar, vilkaochanaloga ljudradio-rikstäckandetillstånd för
vilkaemellertid inteföreskrivsbeviljas regeringen, närmareav

till-möjligtsåledesskall fördelas. Dettillståndgrunder dessa är att
skäl kanmassmediepolitiskadetta områdeståndsgivningen av

ochtelelagens EG-rätt-förena medsvårtärsätt attutövas ett som
ansökaninbjudan tillallmänförfarande medbestämmelserens ettom

intefinns emellertidpåpekatsredanmobila teletjänster. Somvad gäller
med tele-stridTV-lagen står iradio- ochbestämmelse inågon som

denavseende. kan ocksådetta Detbestämmelser ilagens noteras att
television ibedrivatillståndtillståndsprocess TV 4 attsom gav

ansökan. Vidinbjudan tillallmänmarknätet föregicks eventu-enav en

9 1992/932200 107.Prop. s.
framtida° respektivemarksänd digital DenTVJfr. förordning 1997:894 om

denUtredningenbetänkande1999:14kommersiella lokalradion SOU omav
kommersiella lokalradion.framtida
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tillståndsplikterradio- och TV-lagenstelelagens ochell samordning av
för-vilken utsträckningpolitisk fråga iblir det således avgöra ettatten

generellt vidtill ansökan kan tillämpasfarande inbjudanmed allmän
medförmediepolitiska intressentillstånd, ellertilldelning sär-attomav

avseende.skilda gälla i dettaregler bör
sammanhangdettabetydelse iskillnad kangenerellEn vara avsom

mobila teletjänstertillståndsgivningen formedanemellertidär att
telemarknadensyfte främja konkurrenspräglas telelagens att somav

tillståndsgiv-präglasde telepolitiska målen,medel för uppnåattett
de målsättningartelevisionför ljudradio- ochningen somavsnarare

skallverksamhetmångfalden i deninnehållsmässigaden somavser
viktiga inslag vidsåledesInnehållsrelaterade hänsynbedrivas. utgör

andravilket kanenligt radio- och TV-lagen,tilldelning tillstånd geav
konkurrensmässigasker utifrånresultat utvärderingenän rentom

bedömningsgrunder.
till möjligheteni förhållandeskillnad beaktaYtterligare attatten

tillståndspliktentillståndspliktsamordna bestämmelserna är närom
gäller tillstånds-Enligt telelagenregelverken inträder.enligt de olika

verksamheten harendastmobila teletjänster,plikt, bl.a. för enom
antalet använd-utbredningsområde,avseende påomfattning medsom

Tillståndspliktenförhållande betydande.jämförbarteller ärannatare
sänd-verksamhet innebärför alloch TV-lagen gällerenligt radio- som

Verksamhetensunder 3 GHz.ljudradio- ochningar TV-programav
inträ-för tillståndspliktenhelt betydelseomfattning saknar således när

vidskillnad måste hanterasTV-lagen.der enligt radio- och Denna en
bestämmelser.samordning ieventuell gemensamma

infrastrukturReglering1l.6.5 av

detta sammanhangregleringsområde iMed infrastruktur avsessom
övrigttillhandahålla och imöjlighetenbestämmelser påverkar attsom

bl.a. dentill telelagen dettaförhållandeförfoga infrastruktur. I röröver
vissa tele-vid sidanrespektive tillståndspliktanmälnings- avsom,

tillgängligt telenätför inom allmäntgällertjänster se ovan, även att ett
respektive villkorskyldigheternätkapacitet detillhandahålla samt som

tillståndmotsvarande kanplikter.kan följa med dessa Påföljer och sätt
radio-television enligtljudradio ochradiobaserade sändningarför av

kaninfrastruktur.rörande Härutöverförenas med villkoroch TV-lagen
TV-lagens regleroch radio- ochsamtrafiktelelagens regler omom

infrastrukturella regleringsom-vidaresändningsplikt hänföras till det
rådet.
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Tillhandahållande nätkapacitetav

det först gällerNär frågan tillhandahållande nätkapacitet och denom av
anmälnings- respektive tillståndsplikt gäller för denna verksamhet,som

endast sådant tillhandahållande sker inom för all-ettavses som ramen
tillgängligt telenät jfr avsnitt 7.3. På motsvarande förmänt sätt som

teletjänster telelagens tillämpningsområde här utsänd-är avgränsat mot
ningar till allmänheten med hänvisning till undantagnaYGL ärsom
från telelagens tillämpningsområde. detta avseende såledesI deär nät

används för förmedlingen inte betrakta telenät i lagensattsom som
mening." bl.a. framgårSom genomgången gällande innebärrättav av
konvergensutvecklingen dock det kan förväntas bli allt svårareatt att

olika från varandra med avseende vilka tjänsteravgränsa nät som
kommer förmedlas jfr avsnitt skulle kunna motiveral 1.2.1. Dettaatt

generell reglering infrastruktur inte påverkas vilkenen mer av som av
tjänstetyp förmedlas. kan emellertid inte uteslutas sådanDet attsom en
generell reglering kan konfliktkomma i med den etableringsfrihet som
enligt gäller förYGL trådsändningar radioprogram jfr diskussionenav

tjänster.ovan om

Samtrafik och vidaresändningsplikt

Vad gäller reglerna samtrafik i telelagen och vidaresändningsplikt iom
radio- och TV-lagen handlar det i båda fallen förfogande ochöverom
tillgång till nätkapacitet. samordningsperspektiv det framförUr ärett
allt frågortvå aktuella dettai sammanhang. första handlarDenärsom

förutsättningarna för samordna samtrafikreglerna och vidare-attom
sändningsplikten i bestämmelser. inte detta möj-Om ärgemensamma
ligt eller önskvärt fråga vilka förutsättningar förgällerär nästa attsom
låta dessa regler för sig generellt tillämpliga oberoende vil-var vara av
ken tjänst förmedlas samtrafikreglerna eller vilkettyp nätav som som
används för förmedlingen vidaresändningsplikten.

Vidaresändningsplikten gäller under vissa förutsättningar för den
eller förfogar föranläggning trådsändningäger översom en som

används för vidaresändning RTVL första stycket.TV-program 8:1av
Motivet för regleringen hushållen inte förloraskall tillgången till,är att
eller behöva betala särskilt för, de marksända kanalerna. Orsaken är att
dessa kanaler, helt eller delvis rollenbär massmedier i all-som som
mänhetens tjänst, i princip skall kunna med enkel utrustningtas emot

Ävenalla i det område sändningarna riktar sig till. det inteav som om

" Jfr. l992/93:200 83.prop. s.
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kabel-TV-nätdet främstlagtextenuttryckligenframgår är avsessomav
kabelanslutenibordevilket berorsammanhang,i detta att ensom
kabelföretagetdehänvisade tillpraktikenfastighet iär somprogram

oftast inteoch harkabelföretagväljaintesänder kanDe annatettut.
mottagningtillfredsställande sätt.ordnaheller möjlighet annatatt

säkerställerlagstiftningbehovfinnashar därförDet ansetts somav en
haft dehade skulleprogramutbudtillfår tillgångde omatt somsamma

fun-Vidaresändningspliktenfastighet.kabelansluteniinte hade bott en
tillgänglig-medborgarnassäkraförsåledes instrument attettsomgerar

ellertillhandahålleninnehåll,visstmedtill viss tjänsthet ett enaven
visstutpekade aktörer,flera särskilt nät.ettgenom

och logiskfysisktelelagenenligtsamtrafikMed samman-avses
tillhanda-teletjänsterdels möjliggörtelenätkoppling att somsomav

nätanslutningspunkter,användaresmellan allafungerari telenätenhålls
till-de tjänstertillgång tillfåmöjlighetanvändarnadels att somger

mobilasåväl fastaVidare nätan-handahålls i TL 1 §.näten somavses
vidaresändningspliktenkontrast till ärslutningspunkter. samtra-I

effektivtsäkrasyfteutformade igenerelltsåledesfikreglerna ettatt
flerade isakmarknad en ärtelesystem attöppen avseen-annanen

telefonitjänsten. Samtra-avseendeutfonnade medsärskiltden är
förhållandetregleraförhär instrumentfungerarfikreglerna attettsom

indirekt telekonsumenter-endastdärföroch berörolika aktörer,mellan
Vidare byggergenerellt.kostnad för teletjänsterochtillgång tillnas
samtrafik harmedgeplikthardensamtrafikreglerna attatt ensom

rättvisvarje fallmarknadsbaserad, så ialltidinterätt att ut, enta enom
prestationen.för Detkostnadernatillmed hänsynskälig avgiftoch

ålagddenvidaresändningsplikten därför ärgäller enmotsatta som
motive-vadavgiftinte får änsådan plikt mottagarnautta somavannan

självaunderhållservice och nätet.ras av
samtrafikförreglernautformningenochUtgångspunkterna av

såledesskiljer sig görvidaresändningsplikt sättrespektive ett som
motiv förellerförutsättningaruppenbarafinns några attdet inteatt

bestämmelse.samordna dem i gemensamen
gällerförutsättningarvilkafrågangäller den andradetNär somom

tillämpligautformningsin nuvaranderegler iför låta dessa varatt vara
TV-verksamhet,ochljudradio-såväl tele-förhållande tillför sig i som

utgångspunktvidaresändningspliktenkan först konstateras att som
trådinfra-allaomfattaroch såledesutformadgenerelltredan ärnu

Utövervidaresändning TV-program.föranvändsstrukturer avsom
traditionella telenätenhandla desåledesdetkabel-TV-nät kan t.ex. om

kommakanxDSL-baserade tjänsterutvecklingenmed attavsom
radio-ändring iinfördnyligenGenomvidareförmedla TV-program. en

frånundantagenemellertidanvändningdennaoch TV-lagen är typ av
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Ävenvidaresändningsplikten femte stycket. med möj-RTVL 8: de
ligheter följer med den tekniska vidaresänd-utvecklingen tordesom
ningsplikten i realiteten därför till endast omfattaavgränsad attvara
kabel-TV-nät. generell tillämpning förutsätter därför ändringEn aven
bestämmelsernas nuvarande utformning. framgår motiverasSom ovan
emellertid vidaresändningsplikten kabeloperatörernas särställningav

leverantör till hushållen. Enkelt uttryckt harTV-programsom av
kabelnäten här den centralantenn vilken hushållenmedersatt annars
skulle haft tillgång till de marksända följerkanalerna. detta detAv att
för närvarande inte finns några motsvarande skäl låta vidare-ävenatt
sändningsplikten omfatta andra alternativa distributionskanaler för
marksänd till hushållen, vilket också nyligen infördaTV den avgräns-
ningen reglemas tillämpningsområde tydligt tecken på. börDetär ettav
dock inteYGL några hinder för generell tillämp-sätternoteras att en
ning, vilket följer det undantag YGL medger från etable-attav som
ringsfriheten för trådsändningar i detta avseende redan utformat obe-är
roende vilken trådnät det fråganärtypav av som om.

Motsvarande betänkligheter gäller däremot inte i förhållande till
frågan låta samtrafikreglerna generellt tillämpligaatt oavsettom vara
vilken tjänst förmedlas. redan framgått samtrafik-Som ärsom ovan
reglemas tillämpning avgränsad till omfatta telenät och teletjänster.att
Samtrañkreglerna gäller således inte i förhållande till förmedling av
tjänster med hänvisning till frånYGL utesluts telelagens tillämp-som
ningsområde. Som redan påpekats medför emellertid konvergens-ovan
utvecklingen det kan förväntas bli allt olikasvårare avgränsa nätatt att
från varandra med avseende vilka tjänster kommer förmed-attsom
las, vilket skulle kunna motivera generell tillämpning oberoendeen av

Äventjänstetyp. samtraflkreglerna huvudsakligen omfattar telefoni-om
tjänsten, det konvergensperspektiv inte intressant vilkenär ettur
tjänstetyp förmedlas dvs. den kan karakteriseras tele-som om som en
tjänst eller utsändning till allmänheten. intressanta iDet ärsom en
stället hur mycket nätkapacitet förmedlingen tjänsten frågai kräver.av

den digitala handlarI världen det enkelt uttryckt hur många ettorom
och nollor vid varje tillfälle förmedlasskall infrastrukturen.som genom
En sak utsändningar till allmänheten ofta kräver högreär attannan
kapacitet andra tjänster, med den tekniska utvecklingen kanän men
detta förhållande förändras. exempel kan hänvisasSom till möjligheten

med stöd xDSL-baserad teknik distribuera rörliga bilderatt överav
telenätet. Det kan handla film finnsantingen lagrad it.ex. om en som

databas VOD-tjänst eller ingår i TV-sändning vidare-en som en som
förmedlas telenätet. båda fallen förmedlingenI sker den sistagenom
sträckan fram till abonnenten dennes begäran, varför den nätkapa-
citet i anspråk densamma förmedlingen frånskerärtas oavsettsom om
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TV-sändning se när-vidareförmedlingdatabasen eller av ensom en
tillämpningsproblemdeoch 7.5.26.6.3avsnitt 5.5.3, somommare

radio-YGLzs,avgränsningentillförhållandeimedfördessa tjänster av
tillämpningsområden.telelagensrespektiveoch TV-lagens

nuvarandei sinredansamtrafikreglemahärbörDet poängteras att
upplåtanätkapacitettillräckligfinnsdetförutsätter attutformning att

nämligenmedgessamtrafikskyldighetfrånsamtrafik. Undantagför
inteikapaciteten näteller operatörenshindertekniska t.ex.omp.g.a.

såledeshindrarUndantagetstycket.fjärde atttill 20 §räcker TL sam-
skyldigdenbetungande för äroskäligt attblirtrañkreglerna som

användamöjlighetergäller dennesvadsamtrafik, attbedriva egent.ex.
tjänster.förmedlingförnätkapacitet egnaav

diskus-medsambandiframgåttredanvadlikhet medI ovansom
tillhandahållandeförtillståndsplikt nät-anmälnings- ochsionen avom

generellsådanuteslutasemellertid intekan detkapacitet, att en
med YGL. Detkonfliktikan kommasamtrafikreglematillämpning av

i konfliktregler kommerdessatillämpningenfall gällaskulle i så avom
trådsändningarförgällerenligt YGLetableringsfrihetmed den avsom

radioprogram.

Slutsatsl1.6.6

likheteruppvisar bådehuvudsyftenTV-lagensochoch radio-Telelagen
syftenvilka dessamedel medi deavspeglar sigskillnader, vilketoch

förförutsättningarnaolikapåverkarskall uppnås. sättDetta en
bestämmelser.samordning i gemensamma

isamordningförförutsättningarnade bästaslutsatsMin är att en
regle-infrastrukturelladetföreliggerbestämmelsergemensamma

utformningTV-lagensradio- ochingenting ifinnsringsområdet. Det
med sådankonfliktikommersyftenbakomliggandeeller dess ensom
gällerreglervidare innebäraskulle oavsetttillämpning. Det att samma

infrastrukturen.distribuerasvilka tjänstetypervilken eller genomsom
samtligadärkonvergensutvecklingen,bakgrund sagtsnartMot av
samord-dylikskullesamtliga tjänstetyper,kan bärainfrastrukturer en

ochgränsdragnings-demotverkaförbetydelseningsåtgärd ha attstor
avseendevissauppstå. Iförväntaskantolkningsproblem annarssom

grundlagsänd-emellertid förutsättatillämpninggenerellsådantorde en
fortsättningsvisgoda skälfinnasemellertid ävenförefallerring. Det att

särskilt.vidaresändningspliktenhantera
medi linjeliggainfrastrukturregleringhorisontell ävenEn synesav

konvergens. Enmeddelandekommissionensframgårvad avomavsom
fördenskiljas frånskallreglering förhärflera slutsatser transportär att
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Äveninnehåll avsnitt 3.5.5. flertalet de svenska remissinstansernaav
pekar på detta i sina till regeringen med anledning grönbokensvar av

konvergens.om
Förutsättningarna för horisontell reglering framstårtjänsteren av

emellertid Förhållandegäller framför allt i till kravDettasämre.som
anmälan och tillstånd i samband med trådsändningar ljudradio- ochav

TelelagenTV-program. har redan begränsad omfattning i dettaen
avseende. Det innebär generell tillämpning skulle medföra iatt en en
flera avseenden ökad reglering tjänster tidigare varit undan-av som

från dessa plikter. sådan reglering grundlagsskyddadeEntagna av
trådsändningar väcker vidare starka betänkligheter och skulle i flera
avseenden stå i strid med YGL.

Något bättre förutsättningar för horisontell reglering tjänsteren av
dock föreligga i förhållande till mobila teletjänster ochradiobase-synes

rade sändningar ljudradio- föroch Motiven regleringTV-program.av
dessa tjänster och sändningar enligt telelagen respektive radio- ochav

TV-lagen i vissa avseenden. Så länge regleringenöverensstämmer
proportionellt ingrepp i yttrande- och informationsfrihetemautgör ett
explicit förYGL tillståndsplikt kan förenas med vill-utrymmeger som

kor vid utnyttjande frekvensutrymme. skillnader föreliggerDeav som
framför allt dels tillståndsgivningen enligt radio- och TV-lagenrör att

för hänsynstagande till den innehållsmässiga mångfalden,utrymmeger
vilket kan resultat tillståndsgivning enligt telelagen, delsänett annatge

tillståndsplikten inträder vid olika tillfällen enligt telelagenatt
verksamhet betydande omfattning respektive radio- och TV-lagenav
sändningar under 3 GHz.

Särskilt innehållsreglering11.7 om

Flera regelverk omfattar bestämmelser betydelse för regleringenav av
innehåll. Utöver YGL återfinns innehållsrelaterade bestämmelser i
såväl särskild medielagstiftning allmän lagstiftning. medielag-Densom
stiftning berörs framför allt radio- och TV-lagen, lagenärsom om
granskning och kontroll filmer videogramoch granskningslagenav

lagen för elektroniska anslagstavlor. allmänna lag-Densamt om ansvar
stiftning berörs i sin framför allt vissa bestämmelser iutgörs tursom av
brottsbalken, marknadsföringslagen och upphovsrättslagen.

konsekvenserDe konvergensutvecklingen medför i dettasom sam-
manhang kan framför allt relateras till dels avgränsningen vissaav

12Regeringens yttrande kommissionens grönbok konvergens. Bilagaöver om
till regeringsbeslut den maj2 14 1998.nr
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behovetfrågandelstillämpningsområden,regelverksenskilda avom
medie-innehållsrelateradesamordna denföroch förutsättningarna att

lagstiftningen.

Tillämpningsområden1.7.11

kon-problemdegällandegenomgångenföljer rättDet att somavav
innehållregleringenförhållande tillmedför ivergensutvecklingen av
tillämp-regelverksenskildavissaavgränsningenfrämst handlar avom

avgränsningendettagällerFramför alltavsnitt 1l.2.l.ningsområden
handlartillämpningsområden. DetTV-lagensradio- ochochYGL:sav

allmänhetentillriktadskallsändninghär kravet att varaenom
tillavgränsningdatabasregelnsochTV-lagenradio- ochochYGL

lederKonvergensutvecklingenmedieverksamheter YGL.särskilda
blir alltavgränsningardessatillämpningändamålsenligtillhär att aven

tolk-gälleroklarheterdekommerTill dettaproblematisk. sommer
utsträckningvissioch television,ljudradiobegreppenningen samtav

kanproblemoch TV-lagen. Dessaradio-enligtsökbar text-TV,även
tillämp-TV-lagensochoch radio-osäkerhet YGL:sdels skapa om
aktivite-vilkagällerresultat vadoönskadetilldels ledaningsområden,

regelverk. Dessainnanför dessarespektiveutanförfallerter som
särskilda reglerbakgrundeffekter skall att ansvar,mot omavses

innehållsförmed-förrättegångsordning gällerochyttrandefrihetsbrott
ställsdessutomsärskilda kravmediergrundlagsskyddadeling i attsamt

radio-enligtochljudradio- TV-programförmedlas iinnehållpå som
och TV-lagen.

för-medför ikonvergensutvecklingenkonsekvenserdeUtöver som
visaravseenden,i dessaoch TV-lagenradio-ochhållande till YGL

tillämpningsproblemmotsvarandegällandegenomgången rätt attav
handlaravsnitt 9.4. Detgranskningslagenförhållande tilligälleräven

mening.i lagensvideogramochfilmervadhär utgörsomom
alltframförproblemdessaråda bot ärförFörutsättningen enatt

respek-sådefinitionerochbegreppsstrukturerrådande attöversyn av
ändamåldemedtillämpningsområdetive överensstämmer avses.som

ochYGL:si minnethållassammanhang ävendettabör i attDet om
vissaibegreppsanvändningTV-lagens överensstämmerochradio-

yttrande-syfteMedan YGL:ssyften.olika ärhar de attavseenden, ge
medier,vissainformationsfönnedling ärskyddfrihetsrättsligt åt genom

ochljudradioförområdetregleraTV-lagenmed radio- ochsyftet att
i vissamångfaldtillgänglighet ochför samttelevision att garantera

iRegleringenförmedlas.innehålldetställa kravavseenden som
motive-innebära vissa,därför änkanoch TV-lagenradio- omanses
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rade, begränsningar i yttrandefriheten. En naturlig iutgångspunkt för-
hållande till radio- och TV-lagen, inte på motsvarande gällersättsom
för YGL, således regleringen begränsas till vad absolutär att som anses
nödvändigt reglera. innebärDetta begreppetatt ävent.ex. att om
till allmänheten inte längre skulle ändamålsenligt vid tillämp-anses
ningen YGL p.g.a. det allt för begränsat tillämpningsom-att ettav ger
råde utesluter inte detta det fortfarande kan fylla viktig funktionatt en
vad gäller avgränsningen radio- och TV-lagens tillämpningsområde.av

1 1.7.2 Förutsättningar for horisontell reglering

När det gäller frågan samordning den innehållsrelateradeom en av
medielagstiftningen dvs. radio- och TV-lagen, granskningslagen samt
lagen for elektroniska anslagstavlor, kan först konstaterasom ansvar

grundläggande förutsättningar gäller här för samord-att samma som en
ning telelagens och radio- och TV-lagens bestämmelser jfr. avsnittav
1l.6.1. handlarDet regleringsbehov, möjligheterna attom om sam-
ordna dessa behov i bestämmelser nödvändigasamtgemensamma om
avgränsningar eventuellt måste göras.som

Gemensamt för de här aktuella regelverken fokuseringen vissapåär
medieformer ha särskild betydelse för påverkan individsom anses
och samhälle. betydelseDenna har medföra behov särskiltansetts attav
reglera och i viss mån begränsa och ställa krav på den innehållsför-
medling sker dessa medier. handlarDet här dels inne-som genom om
håll på olika bedöms kunna skadligt för individ ochsättsom vara sam-
hälle, dels regler för motverka intrång i bl.a. upphovsrätt endastattom
lagen för elektroniska anslagstavlor. Motsvarande motivom ansvar
ligger till grund for regleringen i relevanta delaräven brottsbalken,av
marknadsföringslagen och upphovsrättslagen, olika orsaker harmen av
den allmänna regleringen dessa områden inte tillräcklig föransetts

hantera de särskilda egenskaper och effekter karakteriseraratt som
användningen de medier omfattas särregleringen. Flera deav som av av
särskilda innehållsregler gäller enligt radio- och TV-lagen följersom
vidare direktivEG:s TV gränser avsnitt ochse 3.3.2utanav om
6.4.

fortsattaDet behovet särreglering på dessa områden beror främstav
den fortsatta bedömningen de här aktuella mediernas särskildaav

betydelse för påverkan på individ och samhälle i förhållande tillsamt,
lagen för elektroniska anslagstavlor, det fortsattaävenom ansvar
behovet subsidiärt straffansvar och reglering åstad-ett attav genom
komma acceptabel struktur för sådana tjänster.en
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detfrågandocksärregleringsbehov kvarstårdessa ärSå länge om
medielag-aktuellahärmellan densamordningsâtgärderfinns behov av

bedöm-gäller. Mini fallsåFörutsättningaroch vilkastiftningen som
varkenföreliggainte tordenärvarandedet föremellertidning är att

densamordningförförutsättningaregentliganågrabehov eller aven
framförfinnsbestämmelser. Detregleringen inuvarande gemensamma

problem kon-handlar deförstadettill detta. Förallt två orsaker som
intesammanhang primärtmedför i dettavergensutvecklingen om

i förhåll-effektertillämpningsområden,överlappande utan snarare om
jfr ovan. Förtillämpningsområdenregelverkenstill de enskildaande

fokuserautgångspunktendendet andra, attutöver gemensamma
torde deoch samhälle,individpåverkanbetydelse förmedier avav

någraskillnader förallt föruppvisaberörda regelverken attstora
samordning iuppnåssynergieffekter skall kunnaegentliga genom en
mediumbl.a. detSkillnaderna gällerbestämmelser. somgemensamma

kom-regleringsbehovoch detdetta reglerasregleras, hur närmare som
regelverken.olikadetill uttryck genommer

fördelsgranskningslagenexempel kanSom nämnas att censuravser
till fysiskaknutetinnehålldelsvisningsformer,vissa särskilda ärsom

medierför deinföraaktuellttorde intedatabärare. Det att censurvara
elektro-förlagenTV-lagen ochradio- ochomfattas om ansvaravsom

stridadelar skulletillämpligadessutom ianslagstavlor, vilketniska mot
ochradio-regleringen ivarkenVidarecensurförbudet i YGL. avser

fysiskaanslagstavlorelektroniskaföreller lagenTV-lagen ansvarom
elektromag-med hjälpkommunicerasdatabärare tjänsterutan avsom

netiska vågor.
sti-anslagstavlorelektroniskalagenskillnadYtterligare är att omen

elek-tillhandahållerför denstraffansvarsubsidiärtpulerar ett ensom
brottsbalkenenligtstraffbartinnehålldärtronisk anslagstavla ärsom

inte tjäns-omfattarpubliceras Lagenupphovsrättslageneller annan.av
regleringTV-lagensRadio- ochellerskyddas YGL.TFter som av

omfattasocksåoch televisionljudradioomfattar sändningar avsomav
elektroniskaförfrån lagenskillnadoch innebär, tillYGL om ansvar

följerför brottsubsidiärtanslagstavlor, inte att ett annanavsomansvar
subsidiä-för sändningarna. Detansvarigdenlagstiftning åläggs ärsom

elektroniskaföri lagenstipulerasstraffansvar ansvaromsomra
med detförväxlasskall härvid inteanslagstavlor somensamansvar

och YGL. Enenligtverksamhet TFgrundlagsskyddadföljer med annan
medintegreras Internet-kommaTV-tjänster kansak digitala attär att

omfattasvaddet svårtkan avgöratjänster görasätt attett somsom
elektroniskaförlagenoch/ellerradio- och TV-lagen om ansvarav

handlarföranlederdettasamordninganslagstavlor. behovDet somav
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dock vilken gränsdragning önskas mellan dessa regelverk, bl.a.om som
vad omfattas begreppen ljudradio och television jfr ovan.som av

1 1.7.3 Slutsats

För råda bot de problem konvergensutvecklingen medför iatt som
förhållande till reglering innehåll bör rådande begreppsstrukturerav
och definitioner så respektive tillämpningsområdeöver att överens-ses

med de ändamålstämmer dockDet varken föreliggasom avses. synes
behov eller förutsättningar för åstadkomma horisontell särregle-att en
ring gällande på innehållsområdet.rättav

Den fortsatta konvergensutvecklingen kan emellertid förväntas med-
föra förändringar medielandskapet, bl.a. vad gäller destora sättav som
olika innehåll förmedlas och blir tillgängligt på. Blandtyper annatav
kan allt utbytbarhet och sammansmältningstörre mellan olikaen
infrastrukturer och medier komma det både svårare och mindregöraatt
relevant särskilja vissa medieformer från andra. Som exempel kanatt

den skillnad rådernämnas beroende film visas vidsom om en
offentlig tillställning granskningslagen, hyrs videogramut t.ex.som
brottsbalken, tillhandahålls VOD-tjänst allmän lagstiftning,som
eventuellt databasregeln i förmedlasYGL, NVOD-tjänst YGLsom
eventuellt radio- och TV-lagen eller del traditionell TV-som en av en
utsändning YGL och radio- och TV-lagen. Konvergensutvecklingen
kan således förändra förutsättningarna för hur de här aktuella behoven
skall tillvara. Mot bakgrund de starka skyddsintressentas görav som
sig gällande detta område finns det därför skäl följa dennaatt noga
utveckling och vilka konsekvenser den kan ha för regelverkets utform-
ning.

1 1 Sammanfattning

Konvergensutvecklingen medför gränsdragnings- och tolknings-
problem vid tillämpningen gällande problemDessa kan framförrätt.av
allt hänföras till de begrepp, definitioner och avgränsningar präglarsom
utformningen YGL, radio- och TV-lagen och telelagen. kan iDettaav
sin medföra oönskade konsekvenser för såväl utvecklingentur av nya
tjänster, produkter och infrastrukturella lösningar möjligheten attsom
på effektivt uppfylla de tele- och mediepolitiskasätt målsättning-ett

föreligger därförDet behov samordning den här aktuellaarna. av av
lagstiftningen, vilket framför allt relationen mellan, å sidan,avser ena
telelagen och, å andra sidan, YGL och radio- och TV-lagen. Därutöver
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och TV-lagenradio-ochpåverkan YGLtill denhänsynmåste tas som
lagstiftning.tillämpningenhar vid annanav

gränsdragnings-deavhjälpabörsamordningSyftet med attvaraen
gällandevid tillämpningenpåvisats rätttolkningsproblemoch avsom

ibättreregelstruktur sätt änutvecklamöjligtoch ettatt somenom
effektivt instru-samtidigtutvecklingen ochfrämjardag utgör ett mer
aktuella i dettapolitiska målsättningardeför uppfylla ärment att som

kon-gränsdragningsproblemdebakgrundsammanhang. Mot somav
sååstadkommamedför börvergensutvecklingen strävan att envaraen

ochljudradio-tele-,regleringhorisontelllångtgående avgemensam
möjligt.TV-verksamheter som

lag-möjlighetenbegränsningar idehärvid tillmåste attHänsyn tas
och interna-överordnade regleravseenden följerolikastifta i avsom

begränsningardefrämsthandlar härtionella förpliktelser. Det somom
frågaoch, ienligt EG-rättenförpliktelserSverigesföljer YGL samtav

telekonven-internationelladenradiofrekvenser,användningen avom
radioreglementet.tionen och

ochoch radio-telelagensamordninggäller fråganVad avom en
regleringhorisontellförförutsättningarnatorde de bästaTV-lagen en

radio- ochifinns ingentinginfrastruktur.för Detområdetföreligga
ikommerbakomliggande syfteneller dessutformningTV-lagens som

sådanavseende tordevissatillämpning.sådan Imedkonflikt enen
detgrundlagsändring. Näremellertid förutsättagenerell tillämpning

förefal-regleringinfrastrukturellvidaresändningspliktengäller ensom
dennafortsättningsvis hanteraskälfinnas godadet dockler ävenatt

särskilt.
förefallerregleringhorisontellför tjänsterFörutsättningarna aven

förhållande till kravframför allt igälleremellertid Dettasämre.vara
ljudradio- ochtrådsändningarsamband medioch tillståndanmälan av

regleringhorisontellförförutsättningarbättreNågotTV-program. en
ochteletjänstermobilaförhållande tillföreligga idocktjänster synesav

skillnaderDeljudradio- och TV-program.radiobaserade sändningar av
enligttillståndsgivningenframför allt delsföreliggerhär rör attsom

den inne-hänsynstagande tillföroch TV-lagenradio- utrymmeger
denresultatvilket kan änmångfalden,hållsmässiga ett annatge

tillståndspliktentelelagen, delsenligtskertillståndsgivning attsom
betydandeverksamhettelelagenenligtolika tillfälleninträder vid av

under GHz.sändningar 3TV-lagenradio- ochrespektiveomfattning
i förhållan-betydelseregleringsområde saknarsärskiltInnehåll som
TV-lagensochoch radio-telelagenssamordningtillde aven

telepolitiskautanför deheltdet liggerOrsakenbestämmelser. är att
regleringsaknarföljaktligentelelageninnehåll ochregleramålen attatt
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kan komma i konflikt med radio- och TV-lagens bestämmelser isom
detta avseende.

Frågan konvergensutvecklingens påverkan på innehållsregleringom
och behovet samordningsåtgärder måste istället främst relateras tillav
enskilda regelverks tillämpningsområden. gäller framförDet alltYGL:s
och radio- och TV-lagens tillämpningsområden, gransknings-ävenmen
lagen berörs. Förutsättningen för råda bot på dessa problematt är
framför allt rådande begreppsstruktureröversyn och definitioneren av
så respektive tillämpningsområdeatt med de ändamålöverensstämmer

Några reella förutsättningar för samordning radio- ochsom avses. en av
TV-lagen, lagen för elektroniska anslagstavlor gransk-samtom ansvar
ningslagen i bestämmelser torde emellertid inte föreliggagemensamma
enligt min mening. fortsattaDen konvergensutvecklingen kan dock
komma påverka förutsättningarna för hur de här aktuella behovenatt
skall tillvara, varför det finns skäl följatas denna utvecklingatt noga
och vilka konsekvenser den kan ha för regelverkets utformning.
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ytterligareBehov12 av

lagstiftningsåtgärder

förlagstiftningensamordningbehovetUtöver övervägaatt avenav
bak-uppdragi mittdet motligger att,mediesektorernaoch äventele-
lag-ytterligarebehovetkonvergensutvecklingen, övervägagrund avav

mångfaldochtillgänglighetyttrandefrihet,säkerställaförstiftning att
fle-finnskonkurrensbegränsningar. Detskadligamotverkaför attsamt
jagaspektersammanhang. Dei dettaaspektermöjliga somatt ta uppra

rörandefrågortillhänföraskanhärbehandlaskälfinner närmareatt
andraochägarkoncentrationerbetydelsefullakontroll över resurser,

mediesektorema.tele- ochinomsamverkansformer samt statens ansvar

betydelsefullaKontroll12.1 över resurser

medsambandibetydelsesärskildfinns vissa ärDet avsomresurser
handlarDettjänster.olikamottagandeochtillhandahållande typer avav

byggerinfrastrukturdendelarolikadelshuvudsaki uppsomavom
ochtjänsttillhandahållerdenmellankommunikationskedjan ensom

distribu-nätkapacitet,forminyttjar tjänsten,den t.ex. avresursersom
värdefulltkvalitativttilltillgångendelsanvändarsystem,ochtions- om

tillhandahållamöjlighetenförbetydelsefull attinnehåll resursensom
innehållstjänster.attraktiva

andramedkaninte lättoch ersättasknappfrågaiOm ärresursen
fördettautnyttjaolikaden påförfogar sättkan denalternativ översom

såvälmedföraavseendenolikakan iställning. Dettastärka sinatt egen
inlåsnings-formerolikakonkurrensbegränsningar,skadliga avsom

förmångfaldtillgänglighet ochinverkannegativmedeffekter an-
konsu-sammanhangi dettainlåsningseffekt attMedvändarna. avses

kon-fåtal aktörerellertillbegränsasvalmöjlighet ett sommentens en
följandesekundaccessenalltframförbetydelsefullatrollerar resurser,

vilketyttrandefriheten,inverkanmenligvidare hakanavsnitt. Detta
aktörerför olikamöjligheterbegränsadesig delsvisakant.ex. genom

vissakontrollerardendelsbudskap,sinamednå att somatt ut genom
i detinnehålletfaktiskapåverka detmöjlighethar somattävenresurser

påver-förlängningeninfrastrukturen. Idelarolikaförmedlas avgenom
liggeri siginnehåll vilketvarierattilltillgångkar detta ettmottagarens

debatten. Ioffentligadendeltagande iaktivaför dennesgrund bl.a.till
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följandedet översiktliga beskrivningar finnsde detges av resurser som
skäl särskilt uppmärksamma bakgrund konvergensutveck-att mot av
lingen.

Nätkapacitet och kundaccess12.1.1

Tillgång till nätkapacitet grundläggande förutsättning för kun-är atten
förmedla och olika tjänster. Framför allt olikautgörta emot typerna av

former traditionella flaskhalsar olika kanaccessnät sätt ut-av som
nyttjas den kontrollerar sådant för vinna konkurrens-nätett attav som
fördelar. Med här den del infrastrukuraccessnät äravses av en som

kunden. abonnenterna kan inlåsningseffek-För detta innebäranärmast
med begränsade eller inga konkurrenskraftiga alternativ till detter

tjänsteutbud tillhandahålls den aktör kontrollerarsom av som access-
har varitDetta särskilt aktuellt i förhållande till förnätet. accessnät te-

letjänster. Vad gäller kabel-TV-nät har diskussionen bl.a. handlat om
vilka reella möjligheter konsumenter har innehålletpåverka i deattsom
programpaket tillhandahålls kabel-TV-företag jfr Mediekon-som av
centrationskommitténs förslag, nedan avsnitt 12.1.6.

Multiplexering12.1.2

effektivEn användning nätkapacitet vid tråd- och radiobaseradeav
sändningar digitala ljudradio- och TV-tjänster förutsätter fleraattav
tjänster distribueras i signal. kallas förProcessen multiplexeringsamma
och den utför kallas för multiplexoperatör. Vid multi-som processen
plexeringen bestäms vilka tjänster traditionellat.ex. ochTV-program
andra såväl programanknutna fristående tjänster skall bärassom som

signalen och hur överföringsutrymme skall tilldelas destortav som
olika tjänsterna. möjlighetenGenom denna haröveratt styra process
multiplexoperatören således position kan utnyttjas såväl etten som
mediepolitiskt och konkurrensmässigt oönskat sätt.

för åtkomstkontroll12.1.3 System

digitalaDen signalen lätt kryptera kvalitetsförluster. Dettaär att utan
medger funktionell kontroll konsumenternas åtkomst deöveren av
tjänster distribueras i det digitala s.k. åtkomstkontroll, ochnätetsom

viktig förutsättning för kunna betalt för olika tjänsterutgör att taen som
tillhandahålls. De aktörer kontrollerar konsumenternas åtkomstsom
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fårmjukvarasåväl hårdvarabestårdessa somsystem somavgenom
med-kanprogramutbud. Dettaenskildesdeninflytandesåledes överett

konkurrensbegränsningar, bl.a.och attinlåsningseffekterföra genom
forbestämmandebliprogramkvalitet kankonkurrensfaktorerandra än

enskilde.når denprogramutbudvilket som

Navigationssystem12. l

syftehjälpmedelolika ärhär attnavigationssystemMed un-varsavses
ochtjänstertillgängligablandväljasöka ochFor användarnaderlätta att

medsambandiåterfinnssådanaExempelinformationskällor. system
andraliksom ihär,FråganInternettjänster.ochdigitala TV-tjänster

till-säkerställaförreglersärskildabehövsdetsammanhang, attär om
icke-ochrättvisatydliga,villkorpåtill dessa ärgång system som

diskriminerande.
primärtnavigationssystemendigitala TV-tjänstergällerVad utgörs

Application Program-ochprogramguider EPGelektroniskas.k.av
innehållsförteck-användsMedan EPGInterface API.ming ensom

APITV-tjänsterdigitalavalet utgörivägleder tittarnaning enavsom
s.k.utrustning t.ex.i set-top-samling mottagarens enprogramvaror

används föri dator. API:n attoperativsystemetliknarbox ensom
Grundläggandedäribland EPG:n.tillämpningar,interaktivahantera

Navi-webbläsare t.ex. Netscapes.k.förnavigationssystem Internet är
ochAltavista Ya-t.ex.och sökmotorerMicrosoft Explorerochgator

in-ochdelhämta,används förbl.a.webbläsarnaMedanhoo. taatt av
sök-användswww,informationskällor Internetdividuellt sortera

informationssökningsystematiskredskap för storaavmotorerna som
webbsidor Internet.blandt.ex.textmassor,

Innehåll12.1.5

innehållattraktivtkaninnehållstjänsterutbudökandetakt medI ett av
nyckel-redaninnehållattraktivtbli bristvara. Ett ärförväntas ennuen

TV-marknaden.och analogadigitaladenbådeframgångfaktor för
forförutsättninggrundläggandehärrättigheterImmateriella utgör en

rättighetsinnehavareoch andraUpphovsmäninnehåll.produktion av
förut-ochprestationutfördersättning försigkunna försäkramåste om

bl.a.kanSamtidigtmedel.investeradeavkastningforsättningarna
skadliga kon-innebäranvändas påinnehålltill sättettensamrätter som

till-allmänhetenskan begränsasinvilket ikurrensbegränsningar, tur
bakgrundsärskiltskallinnehåll. Dettatill olika motgång typer sesav
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olika former marknadskoncentrationer leder till attav av som ensam-
till attraktivt innehåll kontrollerasrätter eller fåtal jfraktörerettav en

nedan, avsnitt 12.2.

12.1.6 Gällande rätt m.m.

Utöver den allmänna konkurrensreglering i konkurrenslagen, bl.a.som
omfattar förbuden konkurrensbegränsande samarbete och missbrukmot

dominerande ställning, omfattar tele- och medielagstiftningarna be-av
stämmelser i olika avseenden berör de områden i fö-tassom som upp
regående avsnitt. Vad gäller nätkapacitet och kundaccess omfattar te-
lelagen bl.a. regler samtrafik och radio- och TV-lagen reglerom om
vidaresändningsplikt. standarder förLagen sändning TV-om av
signaler ställer bl.a. krav utrustning och tjänster rörande systemupp
för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster vissa bestämmelsersamt

konkurrensrättsliga aspekter i detta avseende. Därutöver gällerom en-
ligt upphovrättslagen särskilda bestämmelser inskränkningar iom upp-
hovsrätten till förmån för ljudradio och televisionsverksamhet.

Det föreligger vidare flera lagförslag betydelse i dettaav samman-
hang. har nyligenPTS föreslagit ändringar i telelagen för främjaatt
konkurrensen på marknaden för mobila teletjänster. Förslaget innebär
bl.a. vissa tillståndshavare tillståndsvillkor kan åläggas skyl-att genom
dighet på marknadsmässiga villkor tillhandahålla nätkapacitet iatt mo-
bila telenät till andra begäran. Mediekoncentrationskommittén före-
slår i sitt betänkande bestämmelse i radio- och TV-lagen gören ny som
villkor i anslutningsavtal begränsning installera ellerrätten attom av
använda kabel-TV-anläggning eller installera parabolantennattannan
ogiltiga Kommittén konstaterar vidare kabel-TV-företagen haratt en
monopolliknande ställning och ändring iyttrandefrihetsgrundla-att en

det möjligt abonnenterna inflytandegör överattgen som ge program-
utbudet i kabelnäten därför bör övervägas.

Vad gäller frågan trädde ändring radio- ochensamrätterom en av
TV-lagen i kraft den februari Syftetl 1999. med ändringen, ärsom en
följd bestämmelse i EG-direktivet TV gränser, ärutan attav en ny

det möjligt säkerställa TV-företaggöra inom svensk jurisdiktion,att att
förvärvat den exklusiva sändningsrätten till ärettsom evenemang som

särskild vikt för samhället i medlemsstat, inte får utnyttjaav en annan
rättigheten på sådant väsentlig del allmänheten i densättett att en av

‘ Mediekoncentrationskommitténs betänkande Yttrandefriheten och konkurren-
SOU 1999:30.sen
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TV Riksda-i frimöjlighetenfrånutestängs attstaten evenemangense
ändringytterligarebeslutatapril 1999nyligen den 21har enomgen

gällerdet ärförpliktelsermotsvarandeinnebär när somevenemangsom
samhället.svenskaför detsärskild viktav

skalltillgångvillkoradEG-direktivetVidare kan nämnas att ge-om
tillledakommermaj 2000. Detdensvensk 28nomföras i atträtt senast

tjänsterfor betalninggarantierskydd ochavseendebestämmelser av
dessutompågårEUvillkorad tillgång. Inomtillhandahålls genomsom

informationssamhället.iupphovsrättdirektivmedarbete ettatt anta om
marknätetiTV-sändningardigitalainförandettillförhållandel av

lagregleringnågonföranletthittills inte hardettakan konstateras att
naviga-elleråtkomstkontrollförmultiplexering,rörande systemt.ex.

till-ställetfrågor idessanärvarande hanterastionssystem. För genom
parlamentarisktillsattemellertidharRegeringenståndsvillkoren. en

följa ochuppgifttillbl.a. harDigital-TV-kommittén, attkommitté, som
förstadenunderTV-sändningarnadigitalamarkbundnadeutvärdera

ekonomis-tekniska,utvärderabl.a.tillståndsperioden liggerdettaI att
framskall läggasKommitténs slutrapportjuridiska frågor.ochka se-

oktober 2001.före utgångennast av
IT-infrastrukturutredningen4 kommakaninompågående arbetetDet

nätka-tillrelaterashäraspekterframför allt debetydelse förfåatt som
in-nuvarandedenskall kartläggaUtredningenkundaccess.pacitet och

förslagutarbetaochutvecklingenframtidadenbedömafrastrukturen,
förhuravseendemedregelsystemetroll, manstatens m.m.om

täckningsocialregional ochgodskall uppnåframtiden avan-av enen
Uppdra-infrastruktur.kommunikationstekniskochinformations-cerad

juni 1999.den 11redovisasskall senastget

Ägarkoncentration och olika12.2

samverkansformer

tjänsterinfrastrukturer,utvecklingenpräglarkonvergensDen avsom
utsträckningoch i vissintressantmöjligt,det bådeoch görapparater

vissinomverksammavarittidigareföretagnödvändigt för ensom
sekto-angränsandeflerai ellersigolikasektor sättatt enengagera

till-producera,teleföretaghandlakan som attDet t.ex. genomomrer.
mediemarkna-siginnehållstjänsterförmedlahandahålla eller rör

2 ff.1997/98: 184 37Prop. s.
dir. 1997:134.3 digitalmarksänd TV,Utvärdering m.m.av

kommunikationsteknisk in-informations- ochbehovUtredningen avom
www.itinfrastruktur.g0v.se.dir. 1998:61;frastruktur
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den, medieföretag investerar i infrastruktur tillåter interakti-som som
vitet med möjlighet tillhandahålla olika former kommunika-att av
tionstjänster integrerat med det traditionella utbudet radio ocht.ex.av

ellerTV, IT-företag på tele- och mediemarknademasom agerar genom
erbjuda kommunikationsutrustning och kommunikationstillämp-att

ningar eller producera innehållstjänster.

12.2.1 Horisontella och vertikala integrationer

Dessa rörelser, jag valt beteckna marknadskonvergensattsom som
avsnitt 2.1.4, kan sig olika uttryck, förvärv, fusionerta t.ex. genom
eller sammanslutningar i allianser går data-, tele- ochtvärs översom
mediesektorerna. viss utsträckningI dessa strukturförändringar nöd-är
vändiga för företagens överlevnad, såväl nationellt densom europe-
iska och internationella marknaden. Genom horisontella marknadsrö-
relser, dvs. mellan aktörer inom och led t.ex. mellanett nätope-samma

eller innehållsproducenter,ratörer söker aktörerna dela risker och
kostnader och komplettera varandras kompetens. Det kan frågavara

dela höga utvecklingskostnader för teknik i sinatt lederom turny som
till tjänster, efterfrågan osäker. Ett motiv bakom kon-är annatnya vars
centrationema kan skaffa marknadsandelar förstörre uppnåatt attvara
stordriftsfördelar. vertikalaDe marknadsrörelserna, dvs. mellan aktörer
i olika led t.ex. mellan innehållsproducenter, tjänstetillhandahållare
och kannätoperatörer, syfta till integrera olika tjänster ochatt typer av

Ävenexpandera till lönsamma led. vid dessa koncentrationer utgörmer
tillgången till kunskaper och osäkerhet efterfrågant.ex. bak-nya om

omliggande motiv. Särskilt de vertikala marknadsrörelserna kan anses
reaktion på konvergensfenomenet. Orsaken torde det ärattvara en vara

få aktörer har tillräckliga kunskaper eller för klaraattsom resurser av
omfatta alla led sektorerna konvergerar.att när
Denna utveckling, inte entydig, kan ha såväl positivaärsom som

negativa effekter. Synergieffekter kan uppnås underlättar ochsom
snabbar på utvecklingen kvalitativa produkter och tjänsterav som an-

Åvändarna och samhället kan dra andra sidan kan såväl hori-nytta av.
sontella vertikala integrationer i olika avseenden öka riskernaävensom
för skadliga konkurrensbegränsningar och negativa inlåsningseffekter
för användarna. Detta skall framför allt i förhållande till de olikases
aspekter rörande kontroll betydelsefulla diskuterasöver iresurser som
det föregående avsnittet. Olika former förvärv, fusioner ochav samar-
beten kan förstärka de möjliga negativa effekter där.tassom upp
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Gällande12.2.2 rätt m.m.

missbrukochkonkurrensbegränsande samarbeteförhudenUtöver mot
bestämmel-konkurrenslagenomfattarställning,dominerande ävenav

meningardeladeemellertid råttharföretagsförvärv.rörande Det omser
omfattasverksamhetertillämpaskonkurrenslagen kanhuruvida som

i och YGL. Dennaetableringsfriheten TFgrundlagsskyddadedenav
konvergenspers-grad betydelsei allra högstaoklarhet har ettäven ur

ingripamöjligheternaförhållande tillbl.a. ipektiv jfr avsnitt 10.2, att
i detdiskuterasintegrationervertikalahorisontella ochsådanamot som

föregående avsnittet.
betydelsefullabetänkande omfattarMediekoncentrationskommitténs

i ochsammanhang föreslås ändringar TFBlandförslag i detta annat
konkurrenslagensosäkerhetennuvarandeinnebär denYGL att omsom

föreslåsundanröjs. Därutövermedieområdet sär-tillämplighet en
före-kontrollenLagförslagetmediekoncentrationslag.skild avavser

opionsbildandedeandra koncentrationertagsförvärv och rör mestsom
elektronisk form,ipappersutgåvadagstidningar såväl imedierna, som

tek-densammanhangframhåller i dettaKommitténradio och TV. att
konvergensfrå-överväganden i s.k.och kommandeniska utvecklingen

tillämpningsområdetutvidganödvändigtdetkan komma göra attattgor
kompletteradblikonkurrenslagenföreslåsverksamheter. Vidaretill nya

beaktarmedieområdet,påden tillämpassärskild regelmed närsom,en
Syftetyttrandefriheten.säkerställagrundläggande intressenade attav

mediersvenskamångfalden ivaktförslag slåmed kommitténs är att om
massmediernamaktkoncentration inomsådan ochoch motverka ägar-

allsidigoch fri ochmeningsutbytebrettskada fritt ochkan ett ensom
upplysning.

tele- ochinom12.3 Statens ansvar

mediesektorerna

ochgäller för tele-politiska målsättningarför deInom me-somramen
påtagit sigutsträckningavseenden ochi olikadiesektorna har staten
och mång-tillgänglighetmedborgarnaförsärskilda garanteraattansvar

rörande s.k.regleringenvisar sig dettafald. telesektomInom genom
visar detmediesektomsamhällsomfattande tjänster i telelagen. Inom
service-s.k. publicfinansieringenochsig regleringen avgenom

TV-lagenradio- ochtelevisionsområdetochverksamhet ljudradio-

5 konkurren-Yttrandefriheten ochbetänkandeMediekoncentrationskommitténs
SOU 1999:30.sen
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respektive TV-avgiftslagen presstödet presstödsförordningen.samt
Frågan i detta sammanhang hur konvergensutvecklingen förändrarär
förutsättningarna för de medel med vilka dessa uppfyllas,skallansvar
och några regulativa förändringar påkallade.ärom

12.3.1 Samhällsomfattande tjänster

Med samhällsomfattande tjänster sådana tjänster skall till-avses som
handahållas alla användare till rimligt pris de bor. Enligtett oavsett var
gällande telepolitiska målsättningar det endast telefonitjänst mellanär
fasta nätanslutningspunkter omfattas begreppet samhällsomfat-som av
tande tjänster Av definitionen i telelagen följer det med telefo-att
nitjänst överföring tal med möjlighet till överföring tele-avses av av
faxmeddelanden och datakommunikation låghastighetsmodemvia TL

§. Tillhandahållandetl telefoni samhällsomfattande tjänstav som en
säkerställs för närvarande villkor i Telias tillstånd. Dettaettgenom
villkor gäller till utgången år 1999. följer emellertid förarbe-Detav av

till de ändringar i telelagen trädde i kraft den juli 1997tena 1 attsom
och tillgång till telefoni till rimligt pris kommer säker-ett attvar ens

ställas i lag efter 1999.7utgången åräven av
Någon särskild finansiering de samhällsomfattande tjänsternaav

finns inte i dag. Kostnaden för tillhandahålla samhällsomfattandeatt
tjänster har hittills beräknats endast försumbar del Telia-utgöra en av
koncernens omsättning.

Den tekniska utvecklingen, inte minst konvergensutvecklingen, re-
frågor vad skall sådana tjänster skall till-ser om som anses som som

handahållas alla användare de bor till rimligt pris, dvs.oavsett ettvar
samhällsomfattande tjänster. l996/97:61I telela-översynprop. om av

konstateras kritik framförts såväl definitionen avtele-att motgen m.m.
fonitjänsten, den begränsade omfattningen samhällsomfattandesom av
tjänster. Regeringen fann vid detta tillfälle emellertid inte skäl ändraatt
varken definitionen eller omfattningen samhällsomfattande tjänster.av
Bland framhölls för tidigt beslutad utökning kan leda tillannat att atten
användare och hushåll betalar för tjänster de inte efterfrågar ochsom

det samtidigt kan innebära subvention till användare skulleatt en som
kunna betala marknadspriser Någon förändring omfattningenav av
samhällsomfattande tjänster genomfördes därför inte. Regeringen

6 Prop. l996/97:6l ff.41s.
7Prop. 1996/97:61 43.s.
s Prop. 1996/97261 43-44.S.
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utgångspunktefterfrågan börbredframhöll i sammanhanget att varaen
skall omfattas.tjänsterför utvidgning vilka somen av

uttaladestjänstersamhällsomfattandefinansieringenVad gäller av
for deersättninguppkommer behovdetvidare i propositionen att avom

framtiden till-ieller dessa tjänstersamhällsomfattande tjänsterna om
finansierings-solidariskTelia, börflerhandahålls änoperatörer enav

modell väljas.
utbudökatleda till bådekan förväntasKonvergensutvecklingen ett

tjänster.produkter och Avmultimedialaökad efterfråganoch aven
fortsattadendetta sammanhangbetydelse igrundläggande är

kantjänster.skall bära dessa Detinfrastrukturutvecklingen somav
mel-skilja sigkan kommatillgänglighetenhärvid finnas risk för attatt

sådankostnaderOrsaken deregioner i landet.lan olika är ut-som en
sned-leda tillmedför. Kostnaderna kaninfrastrukturveckling enav

driftskostnadernaochinvesterings-for regioner därvridning till men
marknadseko-förväntade intäkterproportion tillinte stå i etturanses

bl.a.behovdärför medföraUtvecklingen kanperspektiv.nomiskt av
samhällsomfatt-omfattningenavseende pååtgärder medregulativa av

multimedialatillgänglighetlikvärdigför säkraande tjänster att aven
hela landet.tjänster över

finansieringoch desssamhällsomfattande tjänster ärFrågan ettom
for denbehandlas inomutredningsområdenflera ovanramensomav

avsnitt .6.IT-infrastrukturutredningen 12.1refererade

servicePublic12.3.2

ljudradio- och TV-service inomrörande publicmålsättningarStatens
televisionensochuppfattningen ljudradionsområdet bygger om
l995/96:l6ltjänst.i allmänhetens lmassmedierfunktion prop.som

service-uppdragetsangående publicvissa förslagregeringen framlade
avseende åren 1997-medberörda verksamheterutformning för

ijuni 1996,riksdagen2001.9 propositionen,följerDet antogs avsomav
enkelt kansammanhangservice i dettapublicinnebördenatt sam-av

sändningar,rikstäckandesäkerställamålsättningenmanfattas i att re-
demokratiskasaklighet,opartiskhet ochsjälvständighet, vär-daktionell

minori-kvalitet, kulturansvar,decentralisering, högmångfald ochden,
landet.helaoch speglandefolkbildningsambitionertetsprogram, av

defrämstomfattas dettaverksamheter utgörsDe avav ansvarsom
SverigesTelevision SVT, Ra-Sverigesservice-företagens.k. public

° 1997-2001.allmänhetensradio och1995/96: l6l TV tjänstEn iProp.
1° ff.1995/96:16 45Prop. s.
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dio fi-och Sveriges Utbildningsradio verksamheterSR UR. Dessa
nansieras främst TV-avgiftsmedel via rundradiokontot. Syftet med
denna obero-finansieringsform hålla den berörda verksamhetenär att

från utomstående. ligger grundtankenende bidrag Bakom dettaav om
bedrivas självständigt förhållan-radio- och TV-sändningarna skall iatt

samhället."de till ioch andra makt- eller intressegrupper Denstaten
tidigare ordningen med avtal mellan och berörda verksamheterstaten

fastställde den innebörden public service-uppdragetnärmaresom av
har införandet radio och TV-lagen med tillstånds-ersattsgenom av en
ordning möjligheten föreskriva särskilda tillståndsvillkor.och Ut-att

uppfylla särskildaSVT, SR och har 4 kravUR TVöver även att
villkor public service-karaktär. drivs emellertid kom-TV 4av som en
mersiell verksamhet och finansieras således inte med medel rundur
radiokontot.

miljö inom public service-målsättningar skallDen vilken statens re-
aliseras förändrats. fram tillhar med tiden Från slutet 1970-taletatt

informationsförmedlingeneller mindre ha omfattat den endamer ge-
ljudradio- och TV-mediema har dessa verksamheter alltnom mer

kommit verka konkurrensutsatt marknad med flera aktörer ochatt en
alternativa distributionssätt såsom kabel-TV och satellit.

faktor förstärkerKonvergensutvecklingen viktig den be-är en som
skrivna utvecklingen förändrar miljö vilkenoch ytterligare den inom

public service-målsättningar skall realiseras. visar sig bl.a.Dettastatens
ökat antal TV-kanaler med olika innehåll. Samtidigtett typergenom av

utvecklas TV-mediet till förmedla andra tjänster traditionella TV-änatt
till förmedla Ljud-och andra medier TV-liknande tjänster.attprogram

radiomediet utvecklas liknande Vidare tillkommerpå påär väg sätt.att
alternativa massmedietjänster delvis konkurrerar delvis samverkarsom
med de traditionella ljudradio- olika Internetba-och TV-medierna, t.ex.
serade tjänster.

Konvergensutvecklingen aktualiserar härigenom i allra högsta grad
frågor rörande vilka tjänster skall omfattas mål på publicstatenssom av

fi-service-området hur dessa målsättningar skall realiseras ochsamt
nansieras.

Prop. 1988/89:18 23.s.
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Presstöd12.3.3

ochnyhetsförmedlingallsidigfrämjaSyftet med presstödet är att en
dagstidningsmarkna-mångfaldenopinionsbildning värnaattgenom

främja konkur-presstödetdettaden. åstadkommaFör är avsett attatt
monopolbrytande,dagstidningar och förekomstenmellan avrens

den regio-framför allti båda fallenkompletterande dagstidningar,
dagstidning-spridningstödja brednala marknaden, vidaresamt aven

ar.
bedriva nyhets-medfört möjlighetKonvergensutvecklingen har att

traditio-andra medieropinionsbildningförmedling och än t.ex.genom
framväxtenmärks dettanella dagstidningar. minstInte avgenom

formtryckta mediet itill detelektroniska alternativ och komplement
såväl inomhär initiativhandlarwebbplatser på DetInternet. somomav

dagstidningsverksamheter.traditionellaförutom ramen
undererhålla presstödi principElektroniska skrifter kan samma

för-Emellertid kan dessatryckta skrifter.förutsättningar gäller försom
fådet svårtuppfylla. minst kansvåra Inteutsättningar attatt varavara

oklart hur begreppupplaga.tillräcklligt abonnerad Det är t.ex.storen
elektroniskaskalltolkas förtäckningsgradspaltmeter ochupplaga,som

skrifterför elektroniskamöjlighetenskrifter avsnitt Omse 9.7. att
begreppanvändningen dessareell, kanerhålla presstöd skall avvara

behöva över.ses

12.4 Slutsats

områden där kon-avsnitten visar flerai de föregåendeGenomgången
eventuella be-rörande detfrågeställningarvergensutvecklingen väcker
säkerställalagstiftning föreller modifieradhovet ytterligare ytt-attav

skadligamotverkamångfald förrandefrihet, tillgänglighet och samt att
såväl allmännanuvarandekonkurrensbegränsningar. sär-Utöver som

pågåendeaktuella lagförslag ochredogörs förskilda reglering även
alltframförhandlar härflera dessa områden. Detarbeten berörsom av

till innehållallmänhetens tillgånglagstiftningenden genomnya omom
mediekoncentra-exklusiva rättigheter,och hanteringentelevisionen av

ochägarkoncentrationerförhållande tilltionskommitténs lagförslag i
Digital-TV-kommitténsmedieområdet,olika samverkansformer på

rela-marknätet iTV-sändningar iuppföljning införandet digitalaav av
ochnavigationssystemmultiplexering,till eventuella frågortion om

2 Jfr 1996/97:3 165-167.prop. s.
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för åtkomstkontroll IT-infrastrukturutredningens arbetesystem samt
bl.a. omfattar frågor relaterade till samhällsomfattande tjänster.som

Min med in-uppfattning det finns skäl visa försiktighetär att att att
föra lagstiftning utsträckning präglasområde i såett storny som av
förändring utvecklingen innebäroch osäkerhet Dettaär väg.vartom
dock lagstiftningsåtgärderinte det inte kan finnas skäl till ytterligareatt

de funnitområden här redovisas. har emellertid inte till-Jagsom
räckliga skäl för inom för den föreliggande utredningen före-att ramen
slå konkreta lagstiftningsâtgärder. bl.a. i förhållande till frå-gällerDet

för föreslagnakonvergensutvecklingens konsekvenser dengan om me-
diekoncentrationslagens för-tillämpningsområde i samband med detta
slag påpekade Mediekoncentrationskommittén den tekniska utveck-att
lingen och kommande överväganden i konvergensfrågor kan komma att

det till verksam-nödvändigt utvidga tillämpningsområdetgöra att nya
heter. utredningarMed beaktande resultatet från pågående bör ut-av
vecklingen på detta och övriga områden behandlas dockovan nogasom
följas. generell uppföljning dessa områden vill jag särskiltUtöver en av
peka på behovet överväganden följande två områden.närmareav

Public Konvergensutvecklingen kan förväntas medföraservice: ett
medieutbud alternativa distributionskanaler. den offent-Istörre genom

liga debatten anförs inte sällan detta skäl för behovet ak-att ensom av
tiv public service-politik ljudradio- och televisionsområdet minskar.

emellertid uppfattningDet min konvergensutvecklingenär att snarare
ökar minskar behov. kommersiella krafterna intei alladetta kanDeän
avseenden förväntas tillfredsställa varken tillgänglighet eller mångfald
där detta inte har kommersiell bärighet. Vidare kommer det i ljuseten

den fortsatta tidigareutvecklingen viktigaretvärtom än änattav vara
radio- och TV-verksamhet i möjligaste mån äratt garantera en som

oberoende informa-kommersiella intressen och överväganden i sinav
tionsförmedling och programverksamhet. därför detJag attannan anser
bör utredas hur fortsatta påverkarden konvergensutvecklingennärmare
utformningen, omfattningen och finansieringen public service iav
framtiden och med vilka verkningsmedel detta skall åstadkommas.

Presstöd: bör i vilken utsträckning elektro-Det närmare övervägas
niska medier kan omfattas presstödet och vilka behov förändring-av av

i presstödsförordningen syftardetta kan medföra. här dels påJagar
tidningsföretag driftsstödsberättigade ochdagstidningarutsom ger
dessutom framställer elektroniska utgåvor tillgängliga webb-sidorsom

dagstidningar,Internet, dels i framtid kan komma attsom en
framställas i form frånenbart elektronisk och bedöms värdefullasom
de synpunkter, ligger bakom presstödet.som
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13 fortsatta arbetetDet med

konvergensfrågorna

1 Utgångspunkter1

Enligt direktiven skall jag lämna förslag till hur fortsattadet arbetet
med konvergensfrågoma bör bedrivas. harJag tolkat mitt uppdrag i
huvudsak uppgift kartlägga och identifiera problemattsom en men
också anvisa möjliga lösningar. Med denna utgångspunkt har jag i mina
överväganden konstaterat det föreligger behov samordningatt av av
lagstiftningen för ljudradio, television och televerksamhet. Jag igör
samband härmed bedömningen utveck-lingen konvergensatt mot
kommer fortsätta. vilkenl utsträckning och riktning detta kommeratt

ske avhåller jag mig från ha bestämd uppfattningatt Jagatt nö-en om.
jer mig här med konstatera de rättsliga problem konver-att att som
gensutvecklingen medför, och påvisas vid genomgången gäl-som av
lande kommer förstärkasrätt, änatt att avta.snarare

Syftet med samordning bör avhjälpa de gränsdragnings-atten vara
och tolkningsproblem påvisats vid tillämpningen gällande rättsom av
och möjligt utveckla regelstruktur på bättreatt isätt änettom en som
dag främjar utvecklingen och samtidigt effektivt instru-utgör ett mer

för uppfylla de politiska målsättningar aktuella i dettament att ärsom
sammanhang. Mot bakgrund de gränsdragningsproblem kon-av som
vergensutvecklingen medför jag detta syfte bäst främjasattanser ge-

åstadkommasträvan så långtgåendemot attnom en en gemensam
horisontell reglering ljudradio, ochTV televerksamhet möj-av som
ligt.

har härvidJag funnit de bästa förutsättningarna för horisontellatt en
reglering torde föreligga på området för infrastruktur vilket även synes
ligga i linje med vad framgår kommissionens meddelandesom av om
konvergens och vad flertalet de svenska remissinstanserna har gettav
uttryck för, avsnitt 11.6.6. Detta ställningstagande bygger påse en
analys där jag tagit utgångspunkt i utformningen gällande ochrätt attav
rådande regleringsbehov kvarstår. Konvergensutvecklingen kan emel-
lertid påverka såväl förutsättningarna för dessa regleringsbehov desom
medel med vilka regleringens syften skall uppnås. har dockDet inte
funnits inom för den föreliggande utredningen iutrymme attramen
detta avseende alternativa regleringsmodeller.nämnare börpröva Detta

bl.a. för utredagöras, möjligheterna det in-närmareatt utöveratt,

1019-0366Konvergens. . .
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regleringregleringsområdet, åstadkommafrastrukturella gemensamen
för tjänster.

samordna telela-möjligheteninnehåll berör inteRegleringen attav
konvergensut-problemTV-lagen.radio- och Demed somgen

ochutformningeni ställetavseende berörmedför i dettavecklingen av
medielagstiftning och in-innehållsrelateradmellanförhållandet YGL,

konvergensproblemlagstiftning.allmän Denehållsrelaterad som upp-
rådande begrepps-framför alltsammanhang förutsätterstår i detta att

tillämp-respektivesådefinitionerochstrukturer över attses
Några reellaändamålmed deningsområde överensstämmer avses.som

innehållsrela-gällandedenför samordningförutsättningar nuaven
intebestämmelser föreliggermedielagstiftningen iterade gemensamma

konvergensutvecklingen förväntaskanmening. Däremotenligt min
olikabl.a. demedielandskapet,förändringar sättmedföra stora somav

kan i sintillgängligt på. Dettaoch blirinnehåll förmedlas turtyper av
skall till-behovenaktuellaför hur de härförutsättningarnaförändra tas

sig gäl-härskyddsintressenstarkabakgrund de görMot somavvara.
utveck-följa dennaangelägetdärförjag detlande att nogasomanser

konvergensut-konsekvenserförstå vilkaförling. Detta närmareatt
lagstiftningenkunnaavseende och förvecklingen har i detta att anpassa

därefter.
säkerställalagstiftning förytterligaregäller behovetdetNär attav

skad-motverkaförmångfaldtillgänglighet ochyttrandefrihet, samt att
skäl förtillräckligafunnitjag intekonkurrensbegränsningar, har attliga

lagstift-föreslå konkretautredningenföreliggandeför deninom ramen
de här aktu-utvecklingenden fortsattabörningsâtgärder. Däremot

närvarandeförarbetarutredningarföljas. Olikaområdenaella noga
Vadsammanhang.relevanta i dettaavseendeni fleramed frågor ärsom

särskilda skäldet finnsjagmångfaldtillgänglighet ochgäller attanser
ställerkonvergensutvecklingendels vilka kravutredanämnareatt
service ipublicoch finansieringenomfattningenutformningen, av

delsskall åstadkommas,verkningsmedel dettamed vilkaframtiden och
presstödetomfattasmedier kanelektroniskautsträckningi vilken av

med-detta kanpresstödsförordningenförändringar ibehovoch vilka av
föra.

särskild hän-konvergensfrågoma måstearbetet medfortsattadetI
följerlagstiftai möjlighetenbegränsningartill de atttas som avsyn

handlar härförpliktelser. Detinternationellaochöverordnade regler
förplik-Sverigesföljer YGLbegränsningardefrämst samtavsomom

radiofrekven-användningenfrågaoch, ienligt EG-rättentelser avom
för-radioregle-mentet.och Itelekonventioneninternationelladenser,

med konver-intensiva arbetesärskilt detdettatill gällerhållande EU
kommissionen. Dettabedrivs inomperspektivolikagensfrågor som ur
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arbete har naturligtvis till syfte lägga grundyttersta att en gemensam
för behandlingen konvergensfrågoma inom hela unionen. in-Dettaav
nebär det fortsatta arbetet med konvergens-frågorna i Sverige iatt stor
utsträckning tillmåste relateras utveckling vi fulltinte själva uten som
råder däremot har möjlighet påverka.över attmen

13.2 det fortsatta arbetet bör bedrivasHur

De problemställningar konvergensutvecklingen medför omfat-ärsom
tande och synnerligen komplexa. Detta avspeglar sig inte minst i att
flera departement berörs de frågor här aktuella. Kultur-ärav som
ministern har tillkallat Konvergensutredningen, och Kulturdeparte-

naturligtvis i hög grad berört med tanke mediefrågomaärmentet att
handläggs där. Också det Näringsdepartementet, i sig inneslu-nya som

det tidigare Kommunikationsdepartementet, självfallet också be-ter är
inte minst med tanke på telefrågorna handläggs i departemen-rört, att

Vidare Justitiedepartementet berört sambandet mellanärtet. genom
regleringen i tryckfrihetsförordningen och yttrande-frihetsgrundlagen å

sidan och regleringen i de olika lagstiftnings-komplexen, harena som
betydelse för konvergensfrågoma, å andra sidan.

övergripandeDen karaktären konvergensfrågoma har visar sigsom
den långa rad utredningar berör frågor betydelseäven genom av som av

i detta sammanhang. Några dessa har lagt fram förslag, ännuav som
inte föranlett åtgärder regering och riksdag, andra arbetar för närva-av
rande: Utredningen den lokala radion SOU 1999:14 liksom Me-om
diekoncentrationskommittén SOU har nyligen fram1999:30 lagt sina
förslag. Digital-TV-kommittén dir. 1997:134 och IT-infra-
strukturutredningen dir. arbetar med frågor1998:61 intressestortav
för konvergensproblem. Nyligen har regeringen också tillkallat en par-
lamentariskt kommitté, bl.a. skall analysera behovetsammansatt som

och förutsättningarna för teknikoberoende grundlagsregle-av en mer
ring yttrandefriheten dir. Också1999:8. Rådet skadliga vålds-motav
skildringar U 1990:03 arbetar med frågor, intresse iär stortsom av
detta sammanhang.

Förslag

På grund komplexiteten i frågeställningarna och konvergensom-av
rådets gränsöverskridande karaktär jag det synnerlig vikt attanser av
det fortsatta arbetet med konvergensfrågoma samordnas. detUtöver
arbete sker inom för pågående utredningar och de initiativsom ramen
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förföranleda inomkani övrigtmina slutsatseroch åtgärder ramensom
fortsattadärför detföreslår jagdepartementsområde,respektive att ar-

bered-departementsövergripandeförinombetet samordnas ramen en
uppgift börBeredningensinslag.parlamentariskteventuellt medning,

målsättningarrådande politiskaochperspektivövergripandeutifrån ett
samordningsstrategi ochunderlag för valutarbetabl.a. att ge-avvara

och inomutredningarpågåendearbetet inomdär bl.a.nomförandeplan,
beaktas.EU

klartutredningsuppdragmittfrånerfarenhetenAvslutningsvis säger
konvergensfortsattutvecklingentekniskaentydigt denoch motatt en

för-liggerSverigeuppfattningminintensiv fas.inne i Det är attär en
konvergensfrågomamedarbetetvad gällerframmehållandevis långt

påverka detdelta ochaktivtmöjlighetergodaoch detta attatt ger oss
viktenunderstrykavill därförframför allt EU. Jagarbetet inomfortsatta

tillsätts skyndsamt.beredningenmig föreslagnadenatt avav
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Kommittédirektiv 741Wlill
WW

W

Samordning lagstiftning för radio, Dir.TVav
och televerksamhet 1997:95

Beslut vid regeringssammanträde den juli3 1997

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för utreda behovet förutsättning-att av,
för konsekvenserna samordning lagstiftningarna församtarna av en av

ljudradio, television, övrig radiokommunikation och televerksamhet,
med utgångspunkt i lagstiftningen bör underlätta utvecklingenatt av
elektroniska infonnationstjänster och tillvara medborgarnas, nä-ta
ringslivets och samhällets olika behov med avseende sådana tjänster.

Utredaren skall också bedöma det behövs ytterligare lagstiftningom
för säkerställa yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald inomatt om-
rådet för elektroniska informationstjänster för motverka skad-samt att
liga konkurrensbegränsningar.

Utredaren skall lämna förslag till hur fortsattadet arbetet i dessa
frågor bör bedrivas.

Till grund för utredarens bedömningar skall ligga beskrivningen av
hur de elektroniska informationstjänsterna utvecklas analys isamt en av
vilken mån nuvarande lagstiftning för ljudradio, television, övriga radi-
okommunikationer och televerksamhet tillämplig olikapå elektro-är
niska informationstjänster hur lagstiftningen påverkar utform-samt
ningen, användningen och distributionen elektroniska informations-av
tjänster.

Uppdraget skall redovisas den oktober31 1998.senast

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen har inneburit olika slag innehåll såsomatt av
stillbilder, ljud och rörliga bilder kan hanteras samtidigt och för-text,

medlas olika slag distributionssystem. Denna utveckling hargenom av
möjliggjorts digitaliseringen, dvs. omvandlingen alla typergenom av av
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överfö-nollor"ochtill binära enheter "ettorsignaler attsamt
dramatiskt.ökatdistributionssystemenringskapaciteten i
digital signal,distribuerafinns flera olikaDet sätt t.ex.att genomen

satelli-telefonnät, kabel-TV-nät,datakommunikation,försärskilda nät
Tjänsterradio.television ochför marksändtutsändning eller teknik

där-distributionsteknik kanhänvisade till visshar varittidigare ensom
möjligtTekniken detolikaför konsumenternå sina gör t.ex.vägar.

telefonnätet.via Ut-och på TV"telefon" via "se"tala i Internet attatt
andrasamhället inompåverkaIT-området kanvecklingen på även om-

al-elektroniskskickar ochråden, postemottart.ex. att sommansom
bankaffärer Internetsköter sinaternativ till vanliga brev eller över som

utbredning elek-allmänbankkontor.till besöka Enalternativ ettatt av
samhället.förändrahandel kan också kommatronisk att

mellanutvecklingkonsekvens denna gränsernaEn är attannan av
skillnadenExempelvis kanotydliga.blirolika traditionella tjänster mer

initiativsändsinnehållettjänster därbli mindre klar mellan de ut av
beställda tjänster, därindividuelltsändarforetag, och mottagarenett

innehåll skall sändasbeordrar visst ut.ettatt
sig li-i användarenstjänsterillustration tvåSom ögon tersomaven

be-kan s.k.definitionsgränsen,sin sidaka faller på var avmen som
de-videofalsk beställ-TVdemand och s.k. nearställ-TV video onon

kundverksamhet därbetecknasbeställ-TVmandnämnas. Med enen
till henne eller honom. Ensändsvisstkan beordra TV-programatt ett

denallmänheten eftersomriktad tillkan intesådan tjänst somanses
tillsändningenriktarfrånsänder inte särskild begäran mottagarnautan

TV-lagen 1996:844.radio- ochomfattas intedem. tjänstDenna av
parallellt medsändsbeställ-TV" innebär"Falsk utatt programsamma

illusion skapasDärmed kantidsforskjutning.minuters10 attt.ex. aven
skall börja. Dennabestämmerdet beställaren närär programmetsom

eftersomTV-lagen 1996:844radio- ochtorde dock omfattastjänst av
visstutsändningen bestämmerfördet den att ettär pro-somsom svarar

sändningskanalviss prop.till väljerskall sändas demut ensomgram
1995/96: 65.160 s.

författningarAktuella

inverkarellerlagrum påfinns idag antal sättDet annatettett stort som
inforrnationstjänster. Utöverelektroniskatillhandahållandetpå ytt-av

lagentryckfrihetsförordningen, telelagen,randefrihetsgrundlagen och
påverkaroch TV-lagenradiokommunikation och radio- även annanom

och konsumenträt-avtalsrättensbl.a. immaterialrättens,lagstiftning,
områden.tens
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Grundlagar

Till skydd för yttrandefriheten finns yttrandefrihetsgrundlagen, som
bl.a. tillförsäkrar medborgarna det allmänna i ljud-rätten gentemot att
radio, television och vissa liknande överföringar offentligen uttrycka
tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter ivilket ämne

Ävenhelst. tryckfrihetsförordningen kan tillämplig inne-närsom vara
hållet i tryckta skrifter överförs på elektronisk Mediekommitténväg.
har nyligen avgivit betänkandet Grundlagsskydd för medier SOUnya
1997:49 behandlar tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-som
grundlagens tillämplighet för medier.nya

Allmän lagstiftning

Allmän lagstiftning, brottsbalken, lagen 1960:729 upphovs-t.ex. om
till litterära och konstnärliga verkrätt upphovsrättslagen, marknadsfö-

ringslagen 1995:450 och konkurrenslagen l993:20, tillämplig påär
olika former elektroniska informationstjänster.av

Radio- och TV-lagen

För radio- och TV-tjänster finns omfattande reglering. radio-I ochen
TV-lagen 1996:844 finns föreskrifter sändningar ljudradio-om av
och TV-program riktade till allmänheten ochär avsedda att tassom

med tekniska hjälpmedel. En sändning riktad tillemot allmänhe-anses
endast den samtidigt och särskild begäranten tillgänglig förutan ärom

helst vill den. Definitionen innebär bl.a.ta emotvem som attsom
kommunikationen mellan enskilda utesluts. Radio- och TV-lagen inne-
håller regler för innehållet i ljudradio- och TV-sändningar, bl.a. vad
gäller demokratiska värderingar, skydd för barn europeiskasamt pro-
gramkvoter.

Vidare finns regler reklam och annonsering. Dessa reglerom annan
bl.a. mängden reklam i ljudradio- och TV-sändningar, hur reklamavser

får in i TV-sändningar och förbudsättas TV-reklam riktad till barnmot
under tolv år. Radio- och TV-lagen innehåller också regler till-om
ståndsplikt för vissa trådlösa ljudradio- och TV-sändningar samt om
registreringsplikt för den bedriver icke tillståndspliktig sändnings-som
verksamhet. För den lokala radion finns regler i lokalradiolagen
1993:120.

tjänsterFör inte omfattas radio- och TV-lagen, olikat.ex.som av
former teletjänster, finns inga regler för innehållet vadutöverav som
följer allmän lagstiftning.av
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radiokommunikationLagen om

lagenregleras iradiokommunikationentekniska sidanDen av
bestämmelserinnehållerradiokommunikation.1993:599 Lagenom

användningradioanläggningar ochoch användninginnehav omavom
främjaBestämmelserna syftar tillför kommunikation.radiovågor attav

användaoch andraradiokommunikationermöjligheterna till sätt attatt
radio-lagen skalleffektivt. Vid tillämpningenradiovågor utnyttjas av

informationsfri-ochfor yttrandefrihetenkommunikationens betydelse
särskilt.heten beaktas

elelagstiftningT

Riksda-televerksamhet finns i telelagen 1993:597.Bestämmelser om
propositionenmed anledning prop.har under våren 1997 avgen

Översyn omfattandeantagittelelagen 1993:5971996/97:61 m.m.av
med ändringarna delsHuvudsyftetändringar i lagen. att anpassavar

Ändringarnamarknaden.dynamiska utvecklingenlagen till den av-
lagstiftningenmålen,förtydliga de telepolitiskasåg bl.a. göraattatt

EG-regelverket.regleringen tillkonkurrensneutral samt att anpassamer
förmedlingefter ändringar,televerksamhet i lagen,Med antagnaavses

nätkapacitet,eller tillhandahållandetelemeddelanden via telenät avav
ljudradio ellerallmänheten idock inte utsändning till annatprogramav

första meningen yttrandefrihets-tredje stycketi kap. §1 1som anges
anmäl-bestämmelser bl.a.Telelagen innehåller ocksågrundlagen. om

televerksamhet, tele-för olika slagningsplikt och tillståndsplikt omav
samtrafikskyldighet.taxor samt om

EG-reglering

samordning vissafinns direktivet 89/552/EGtelevisionenInom avom
for-lagar och andrafastställts i medlemsstaternasbestämmelser som

för televisionsändningsverksamhet "TVfattningar utförandet avom
tillhan-kommunikationstjänsteromfattar integränser". Detutan som

efterfrågas individuellt så-meddelandendahåller data eller andra som
tjänster. exempel påandra liknande Somtelefax, databaser och ettsom

under direktivet kommis-emellertid fallerfenomen nämnernytt som
slutligt,demand" KOM 9457 25.sionen video"near s.on

TV-sändningarfrämja den fria rörlighetenDirektivets syfte är att av
sändarländema åläggs iakttagemenskapen. skerinom Det attattgenom

mottagarländema för-samtidigtminimiregler artikel 3.2,vissa som
dessa minimikravuppfyllersändningarpliktigas accepteraatt som

emellertid tillämpaMedlemsländema harartikel 2.2. strängarerätt att
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innehållerartikel Direktivetprogramföretagen 3.1.regler för de egna
produktiondistribution ochvidare regler främjande europe-avavom

minderårigaskydd föroch sponsring,iska TV-reklamTV-program,
beriktigande.tillrättsamt

bl.a.svensk lagstiftningregler införlivade iDirektivets är genom ra-
reglerdirektiv med irevideratdio- och TV-lagen. Ett stort sett samma

junioch rådet i 1997.Europaparlamentetantogs av
förtillämpning standarder95/47/EGVidare finns direktivett om av

syfte främja utveck-Direktivetssändning televisionssignaler. är attav
innehåller föreskrifterlingen avancerade televisionstjänster. Det omav

aktörer skallhur olikabestämmelsertekniska standarder samt om
departementspromemoriavarandra.handla i förhållande till En om ge-

nyli-TV-standarder harDs 1997:21nomförande EG:s direktiv omav
remissbehandlats.gen

beslutats inomflertal rättsaktergäller televerksamheten harVad ett
harmoniseringsprocessenochför den pågående liberaliserings-ramen

liberaliseradeskalltelemarknadema inom EGinnebär att vara se-som
grund-direktivjanuari juni 1990 tvåden 1998. 11 ärantogsnast som

den junidirektiv 90/387/EEG 28Rådetsläggande för denna avprocess:
marknaden för teletjänsterupprättandet den inre1990 attgenomom av

och kommissio-ONP-ramdirektivet,tillhandahålla det s.k.öppna nät,
konkurrens påden juni 1990direktiv 90/388/EEG 28 omavnens

tjänstedirektivet.det s.k.marknaderna för teletjänster,
harmoniserade princip-ONP-ramdirektivetSyftet med är att genom

tele-för konkurrerande leverantörervillkor marknadoch skapa aver en
direktiv antagits: Rådetsgrund hartjänster. Med ramdirektivet tresom

tillhandahållandejuni 1992direktiv 92/44/EEG den 5 öppnaavomav
och rådets direk-Europaparlamentetsför förhyrda förbindelser ochnät

tillhandahållandedecembertiv 95/62/EG den 199513 öppnaavomav
inomoch rådetstaltelefoni. EuropaparlamentetONP för väntasnät

samtrañk.kort direktiväven anta ett om
förbindel-för förhyrdatillhandahållandeDirektivet öppna nätavom

anslutningfår finnas förtekniska restriktionerfastställer ingaatt avser
tillgäng-varandra eller till allmäntförhyrda förbindelser medolika ett

tillgång tillalla användare hartelenät. Syftet säkerställaligt är attatt
förbindelser från åtminstone operatör.en

harmoniseradetaltelefonidirektivet bl.a. uppnåSyftet med är att
Direkti-gemenskapen.taltelefoni inomvillkor för tillhandahållande av

de-abonnemangsavtal, ochbestämmelser förinnehåller bl.a. taxe-vet
nummerupplysningstjänster,kostnadsredovisning,biteringsprinciper,

telefonautomater och telefonkort.
di-Europaparlamentet och rådetdelsUnder år 1997 ettväntas anta

förhyrdaoch i direktivetONP-ramdirektivetrektiv ändringar i omom
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förbindelser, dels ståndpunkt nyttrådet anta etten gemensam om
lefonidirektiv liberaliserad tele-i syfte direktiven tillatt enanpassa
marknad fr.0.m. år 1998.

prin-kommande samtrafik, inkluderarDet direktivet ävenom som
ciper för finansiering samhällsomfattande tjänster, preciserar deav
skyldigheter skall för medlemsländerna de allmäntgälla öppnaattsom
tillgängliga telenäten för samtrafik andra såväl från detmed operatörer,

Principer för hurlandet från andra medlemsländer.egna som anges
kostnaderkostnader för samtrafik skall beräknas hur eventuellasamt

för samhällsomfattande tjänster skall fördelas.
grundläggande direktiv för liberaliserad telemarknadEtt ärannat en

direktiv 97/13/EG för tillståndsgivning inomom gemensamma ramar
telekommunikationsområdet. syftar skapa övergri-Direktivet till att ett

individuella tillståndpande regelverk för allmänna auktorisationer och
bedriva televerksamhet.att

den mån audiovisuella informationstjänster tillhandahålls i kom-I
mersiella former omfattas de artiklarna och 86 iRomfördraget.85 Iav
dessa regleras vilka samverkansformer förbjudna grundär avsom
deras konkurrenssnedvridande effekter respektive förbjuds missbruk av
dominerande ställning den marknaden.på gemensamma

angivna rättsaktema skall genomförda i medlems-De varaovan nya
rättsordningar den januari 1998.lstaternas

frågorAktuella

Statens roll

Regeringen har i propositionen åtgärder för bredda och utvecklaattom
användningen IT-proposi-informationsteknik l995/96:125prop.av
tionen pekat fortsatta i informations- och kunskaps-Sveriges vägut
samhället.

IT-propositionen kommunikationspolitiken skall inriktasI attanges
främja god IT-användning säkerställa in-att att atten genom

frastrukturen förutvecklas till väl fungerande allmänna plattformar att
stödja utvecklingproduktion, konsumtion, rekreation ochm.m. av nya
tjänster. Målet flexibilitet frihet i tillämpningarna.skapa och Sta-är att

har dock det slutliga och övergripande för den fysiskaten ansvaret att
infrastrukturen effektiv, rikstäckande och allmänt tillgänglig.är

roll massmedieområdet stödja och mång-Statens på stimuleraär att
fald och reella yttrandefrihetsmöjligheter, massmediemasgarantera
oberoende till Medier-säkerställa tillgängligheten massmedierna.samt

de viktigaste kulturbärama. har därför betydelse förDeär storna en av
förverkligandet den nationella kulturpolitiken, bl.a. har till målav som
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förutsättningar för allayttrandefriheten och reellaskapa attvärnaatt
använda den.

enskildaför den statliga telepolitikenövergripande målenDe är att
tele-till effektivaolika delar skall ha tillgångoch myndigheter i landets

bidratelekommunikationema skallinnebärkommunikationer. Detta att
bi-de skallskall och flexibla,till regional balans, de öppna attatt vara

skallsamhället de i sigtill effektivt resursutnyttjande idra samt attett
effektiva.vara

för andraönskemålenutvecklingen har inneburittekniskaDen attatt
fördag användsfå tillgång till frekvenser itjänster rundradioän att som

rundradio har ökat i omfattning.
medfortlöpandei inforrnationssamhället måsteStatens roll överses

mångfaldsaspektema de åtagan-yttrandefrihets- ochavseende på samt
andrakommunikationsområdet,den har ävenstaten mensom

efterfrågan elek-utvecklingen. ökadområden påverkas Enavsom
traditionella tjäns-alternativ tilltroniska informationstjänster som mer

kommunikationsområdet,förändra inte bara situationenkan utanter
andratilldeladeomfattningen ochäven statens resurseransvarav

åta-förändring vissakan medföra såväl behovområden. Detta ett avav
förändras.områden behöverlagstiftningen på berördaganden attsom

och radio- ochför integrerad tele-tekniska förutsättningarnaDe en
propositionenredan i dag.TV-verksamhet finns, tidigare Inämnts,som

regeringen aviserathartelelagen 1993:597 attöversyn enav m.m.om
och förutsättningarnatillsättas för utreda behovetutredning skall att av

tele-ljudradio, television ochför samordning lagstiftningen fören av
betydelsedock dessa regelverk harverksamhet. inte baraDet är som

tryckfri-elektroniska informationstjänster. Utöverför utvecklingen av
yttrandefrihetsgrundlagen påverkarhetsförordningen och även annan

och avtalsrät-immaterialrättens, konsumenträttenslagstiftning, bl.a. på
informationstjänster.villkoren för elektroniskaområde, i hög gradtens

beak-aspekt måstesåledes också i beaktande. EnDessa måste tas som
personliga integritet.skyddet för medborgarnasärtas

Innehållsreglering

utvecklingen medfört tjänsterhar den tekniskaSom tidigare nämnts att
sinadistributionsteknik kan nåvarit hänvisade till visstidigaresom en

för användarna saknar bety-konsumenter olika Medan detpå vägar.
valkan leverantörens på-informationen distribueras,delse vilken väg

för visst distributionssätt.lagstiftning gällerverkas vilken ettsomav
gäller de skyddsintres-oönskade effekter bl.a. detkan skapaDetta när

mediernas innehållsärskilda regler förligger bakom de somsen som
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flexibiliteten i tillämpningamafram. utveckling begränsarvuxit En som
heller inte önskvärd.är

finns detframgår ovanstående översiktliga redogörelseSom enav
detTV-tjänster, därskillnad i fråga lagstiftningen mellan radio- ochom

audiovisu-innehållfinns reglering framför allt i fråga ochom nyareen
sist-individuell beställning. detjänster tillgängliga på Förella ärsom

lagstiftning med innehålls-finns inte någon särskildnämnda tjänsterna
traditionellafram i gränslandet mellanregler. de tjänsterFör växersom

oklart vil-individuella tjänster kan detradio- och TV-tjänster och vara
ka regler gäller.som

arbete med frågorbedrivs på flertal områdenInom EU rörett som
exempel kan EG-medier och kommunikation. Som nämnas attett

skyddetpublicerade grönbokkommissionen hösten 1996 avomen
audiovisuellamänskliga värdigheten inom deminderåriga och den

har Kul-Efter remissbehandlingtjänsterna och infonnationstjänstema.
yttrande till kommissionen den 6turdepartementet avgivit ett mars

minis-från kommissionen presenterades vidarbetsrapport1997. En ett
terrådsmöte den juni 1997.30

Informationsspridning

medie- ochutvecklingen har medfört förändningar inomtekniskaDen
och företag i regiinformationsbranschen. dag kan både enskildal egen

information. yttrande-skapa, bearbeta, distribuera och Ur ettpresentera
vill spri-infonnationsfrihetsperspektiv det angeläget denoch är att som

liksom det vik-information möjlighet nå allmänheten,da har äratten
har möjlighet till detta,tigt de vill del informationen utantaatt avsom

skadliga konkurrensbegränsningar.hämmasatt genom

Uppdraget

tillkallas med följande uppdrag.särskild utredareEn
informa-skall beskriva utvecklingen elektroniskaUtredaren av

befintliga sådanationstjänster med syfte identifiera såvälatt som nya
kan få betydande inver-tjänster kort respektive lång sikt antassom

bedömningen frågankan samhället och därmed påverka om sam-av
harmonisering här aktuell lagstiftning.ordning och eventuell av

och analysera i vilken mån nuvarande lag-Utredaren skall kartlägga
ochför television, övriga radiokommunikationerstiftning ljudradio,

tillämplig olika elektroniska inforrnationstjänsterteleverksamhet påär
påverkar utformningen, användningen och dist-hur lagstiftningensamt

informationstjänster.ributionen elektroniskaav
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samord-det behövsbedömautifrån analysenskallUtredaren enom
radiokommunika-television, övrigljudradio,förning lagstiftningenav

konsek-för ochförutsättningarnautredation och televerksamhet samt
utgångspunkt imedskall skesådan samordning. Dettavenserna av en

informa-elektroniskautvecklingenunderlättalagstiftningen böratt av
samhälletsnäringslivets ochmedborgarnas,tionstjänster och tillvarata

sådana tjänster.olika behov med avseende
lagstiftningytterligarebedöma det behövsskall ocksåUtredaren om

inomoch mångfaldyttrandefrihet, tillgänglighetför säkerställaatt om-
skad-för motverkainformationstjänsterelektroniskarådet för attsamt

konkurrensbegränsningar.liga
arbetet i dessadet fortsattaförslag till hurUtredaren skall lämna

frågor bedrivas.bör

Arbetsformer

organisationer och fö-församråda medUtredaren skall representanter
myndigheter, däriblandmed berördasektorerinom berörda samtretag

observatorium.rättsliga Utre-och dessIT-kommissionen SB 1995:01
mångfald inom massmedi-församråda med Rådetdaren skall vidare

RådetDistansutbildningskommittén U 95:07, U1995:01,Kuerna
Konkurrensverket.våldsskildringarskadliga1990:03 samtmot

fortsatta beredningen Me-följa och beakta denUtredaren skall av
medierGrundlagsskydd för SOUbetänkandediekommitténs nya

1997:49.
arbetet inomoch beakta det pågående EU.Utredaren skall följa

den oktober 1998.redovisa sitt uppdrag 31Utredaren skall senast
samtliga kommittéer ochdirektiv tillarbetet gäller regeringensFör

åtaganden dir. 1994:23,offentligasärskilda utredare pröva attatt re-
redovisa jäm-dir.konsekvenser 1992:50,dovisa regionalpolitiska att

redovisa konsek-dir.konsekvenser 1994:24ställdhetspolitiska samt
dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottslighetenförvenser

1996:49.
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tillResearchfrån Telia ABUtdrag rapportur
bl.a. denavseendeKonvergensutredningen

bakgrundentekniska

olikaoch berörrubriceradeutdragbilaga omfattarDenna rapportur
tjänstekonvergens,nätkonvergens,former konvergens: apparat-av

till denförhållandemarknadskonvergens. Ikonvergens och ur-
for-och vissaspråklig redigeringhar smärresprungliga rapporten en

inkommit påsynpunkterbakgrundändringar gjorts mate-mot somav
under arbetets gång.rialet

INNEHÅLL

Nätkonvergens
funktionella nivåerl.l Nätens

uppbyggnadfysiska1.2 Nätens
kretskoppladePaketformedlande och1.3 nät

överföringskapacitet och interaktivitet1.4
Kommunikationskedjan1.5

1.6 Internet

2. Tjänstekonvergens
indelningsgrunderMöjliga2.1

Kommunikationstjänster2.2
Informationstjänster2.3

Apparatkonvergens
apparatkonvergensexempelNågra3.1

Marknadskonvergens4.
Värdekedjor4.1

exempel marknadskonvergenspå4.2 Några
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1 Nätkonvergens

1.1 funktionellaNätens nivåer

En första möjlig uppdelning olika utgå från s.k. funktio-nät är attav
nella nivåer, dvs. principiella uppbyggnad. handlarDet dånätens om

användamära lokala nätverktransportnät, LAN och terrni-accessnät,
naler. kommunikationskedjanI det i modellen kallas kanalutgörs som

både och figuraccessnät transportnät,av se

Mottagare Sändare4 ________________________________
Access- Transportnät Access-

nät nät

DelFigur kømmunikationxmudell.av

tänkt kedja frånI användare till annan används terminalen en en en
exempelvis vanlig telefon för koppla användaren det aktu-att moten
ella telefonnätet. delDennätet användarennätet är närmastav som
kallas för används sedan förDetta koppla vad i detaccessnät. att som
här exemplet telefonsamtal till växel där flertalär samtalett etten
samlas och skickas vidare det s.k. samtaletNär nårtransportnätet.
sin destination kopplas det återigen på för nåaccessnätetut att mottaga-

via terminal. Användamära inteLAN som återfinns inätren en ex-
emplet inom och fastigheter exempelvis lokalanät nätavser rum som
mellan datorer.

’ sådanHur kedja varierar från tjänst till tjänst. Det skillnadut är t.ex.en ser
TV-utsändning och telefonsamtal. Diskussionen här utgår från tele-ett etten

fonsamtal.
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uppdelningtill denna äranslutning attipåpekandetviktigasteDet
di-iinformationharhuvudsakligen transporteratlängetransportnäten
alltiockså accessnätenteknikutvecklingen gör attochgital form att nu

information.digitaltillhögre grad anpassas

uppbyggnadfysiska1.2 Nätens

fiber. Dettaoptiskmedkablaruppbyggdaflesta ärDe transportnät av
ljudradioochförmarksänd TVdistributionsnätetnaturligtvis integäller

riktadradiolänkteknik enpåbaserademobiltelenäteteller är ra-som
olikaMellan de accessnätenparabolantenner.tvåmellandiosignal

talamöjligtalltframfördet är attskillnad därtekniskfinns däremot en
koaxi-ochkoppartrådradio,marksändsatellit,tekniker:fyra olikaom

ochtjänsterolikamellankopplingocksåTraditionellt finnsalkabel. en
koppartråd, ka-viagårtelenät-infrastrukturer. Fastfyra olikadessa en

ljudra-ochTVutsändningtele ochmobilkoaxialkabel,bel-TV via av
somsatellitsändningarvia rentsatellit-TVochmarksänd radiodio via

radiosändningar.formtekniskt är aven

i vilkaförändringarskerkonvergensutvecklingenanledningMed nuav
tidigaretjänsterFörvisstfördelas nät.kantjänster över ett somsom

förslagnågotkabelförbindelse enfysiskfastberoendevarit avenav
trådlö-introduceratsharterminal till transportnätetanslutning nuav en

satellit-ljudradioochmarksänd TV samtMobiltelefoni,lösningar.sa
funge-dockfinnslösningar. NutrådlösaexempeltraditionellaTV är

lokaltrådlösförlösningarinstalleradehållvissaoch pårande access
ochfastmindreblirdettatelefonin som sättfastaockså för den

gradallt högredet ivilketförexempel Internet,ärrörlig. Ett annatmer
accesslösningar.trådlösamobila,diskuteras

telekom-förinfrastrukturerexisterandeiförändringardessaFörutom
ak-Ettförinfrastrukturer accessnät.ocksåmunikation presenteras nya

vissöverföraföranvändaskanelnätet attdettaexempel påtuellt är som
detochdistributionssystemspriddavärldensdata. Elnätet mestär

bra. Detfungerakanteknikenalternativlockandeskulle ett omvara
olikaoch Inter-datatal,överföraföranvändaskunnaskulle bl.a. att

teknikut-Än emellertidsigbefinnerlängesåfigur 2.nettjänster se
dettvekan ärdock ingenexperimentstadiet. attDet ärvecklingen om
Inter-EnergiStockholmfrånkan hämtasExempelmöjligt. provarsom

elnätetvianetanslutning

2 1998.43,IT,Dagens nr.
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IP-telefoni elnätet innebär elnätet mycket lokalt, fram tillatt en
kvarterstransformator, teleoperatörernas kopparnätersätter in-som
frastrktur. Observeras bör de elbolag i England sedan antalatt ettsom
år erbjudit teletjänster till sina kunder det via särskild kabel s.k.gör en

cable, beståendetwin telekabel och elkabel i ochett ytter-av samma
hölje. Detta således fysisk integreringär och inte integreringen en
elektrisk signalnivâ.

husetDatanäti

SnabbIntern
förbindelse Iedningsnät ~Vvia 400 Vfiberkabel xx,

Figur 2: Figuren skiss hurvisar datanätför telefonochöver PC från elcentralen.et Ien tappasav
kvarterstransformatorn områdetfinns etljilteri skiljer datasignalenfrânelnätet.Datasignalenutsom
ansluts dataväxelvia till IP-nät de globalarouter Internet. Källa: DN grafiketten mot

1.3 Paketfortnedlande och kretskopplade
nät

En vanlig indelningsgrund för skilja mellan paketför-nät ärannan att
medlande används huvudsakligennät, för dataöverföring, ochsom
kretskopplade det vilketnät, telefonnätär traditionelltsätt ärsom
uppbyggda Enkelt beskrivet kan den viktigaste skillnaden sägas vara

kretskopplat etablerar förbindelseatt ett nät mellan sändare ochen

3 Med här bådenät ochtransportnät accessnät.avses
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informationingentidenhela ävensedan öppenär ommottagare som
och kräverförbindelsen öppenalltsåtelefonsamtal ärVidsänds. ett

kopplingsådan ärmedFördelarnainget sägs.kapacitet enäven om
kretskopplatEttkonstant.fördröjningenochsnabbtblirfrämst nätetatt

såställer kravför tjänsterbradettagrund enpå somnät avpassar
paketför-och video. Ettexempelvis talmöjligt,fördröjningliten som

medpaketmindreiinformationendelar egenmedlande nät upp
ord-iigenihopsedan rättochskickas sättsPaketen separatadresslapp.

utnyttjasbaradetsådantmed nät ärFördelen attettining mottagaren.
blirKapacitetsutnyttjandetskicka.informationfinns någondet attnär

långsammarenågotbliröverföringenNackdelen ärdärför högre. att
lämpligtpaketförmedlande nät ärvariera. Ettkanfördröjningenoch att

sku-intensivai korta,sändsoftadataeftersomdelsdataöverföringför
betydelse.såharintefördröjningviss storeftersomdels enrar,

uppstårfeldedimensionviktigfördröjningen ärsidan somVid enav
talöverföringenfel ienstaka t.ex.någraellerNågotöverföring. avvid

Förellerhörsintedeeftersombetydelsesåinte syns.haroch video stor
förkonsekvensermycketfå t.ex.fellitetemellertid storakandata ett

maskiner.koderellermaterial styrnumeriskt som

fördröj-avseendedimensioneri dessatjänsternaställskravDe som
i figurillustrerasbitfelochning

Tjänst:
DataVideoTalKrav:

LitenLitenFördröjning -
delay

helstIngaBitfel --

olikaför några tjänsretyperöverföringenpåKravFigur

överföringföravseddastriktmellanuppdelning nättraditionellaDenna
skerDetluckrasbörjarrösttrafikavsedda föroch upp.data nät nuav

förmodemtrafikochtelefaxexempelvistelefonnätet,datatransport
telefon-isignaleranalogaöverförsTrafikenpersondatorer somm.m.

sig-digitalapersondatomsdärvidomvandlarModemetlokalnät.nätets
analoga.tillnaler
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Figur Prognos4: utvecklingen IP-telefonienligt konsultföretagetAnalysysLtdöver av

har dockDet varit frågan datatrafik optimerade för rösttrafik,nätom
eftersom rösttrañken har förstått den trafikmängden. Medstörsta In-

genomslag ökar datamängden och den kommer inomternets nu en snar
framtid dominera trafiken denom inte redan det, uppgifternaatt gör
varierar något. börjarMan också tala och tillämpa telefoni överom
Internet, s.k. IP-telefoni figurse 4.

Detta leder till infrastrukturen och kommer optimerasatt attmer mer
för datatrafik och röstkommunikation kommer ske datanät.att överatt

finnsDet då ingen anledning längre skilja mellan röstnät ochatt
datanät. finnsDet dock två avgörande faktorer hänsyn till i detatt ta
här sammanhanget. För det första talet till sin analogt medanär natur
data digitalt. det andraFör finns, beskrivitsär skillnadsom ovan, en
mellan paketformedlande- och kretskopplade Dettanät. sammantaget
medför såväl tal data och kommunikation skall kun-att, om som annan

sändas infrastruktur, måsteöver antal villkorettna en gemensam vara
uppfyllda. börNäten då ha fördelarna både från paketförmedlande och
kretskopplade inga nackdelarna.nät, men av

Ett sådant förutsätter utarbetandet terminalernät hanteraratt av som
information i digital form fortsätter, datorer, digitala telefoner ellert.ex.
TV-apparater. I övergångsskede finns olika hantera detta.ett sätt att
Det möjligt köpa s.k.är set-top-box avkodare för kun-t.ex. att atten
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måsteanalog TV. DessutomiTV-sändningardigitalata emot enna
funge-finnsdettainformation. Fördigitalöverförakunnaacessnäten

installe-xDSL-lösningars.k.ochISDNlösningar t.ex.tekniskarande
be-Slutligenutbyggt.allmäntintedethåll, ärmångarade på även om

paketförmed-hosegenskapernakombinerarnätteknikhövs somen ny
ochexisterartekniksådankretskopplade Enochlande- nät. an-som

tidutvecklingDennaATM. tarframtid diskuteras ärvänds varsmen
betalningsförmågaochintressegrad på konsumenternashögoch beror i

aktörerna.investeringsmedel hostilltillgångensamt

överföringskapacitet interaktivitetoch1.4

infrastruktu-olikaibegränsningarflertaltraditionelltfinnsDet ettsett
överförainteförmårkabel-TVför t.ex.Koaxialkablar i accessnätetrer.

Entelefonnätetkoppartråden i gör.vadinformationmängder änstörre
inter-intetraditionellt ärkabel-TV-nätet settbegränsning är attannan

förmöjliggörreturkanals.k.någonfinnsdet inteeftersomaktivt som
satellit-TV-nätengällersändaren. Detta ävenkontaktaattmottagaren
mottagning. Förtillanvändaskanmottagarparabol barahushållensdär

in-iset-top-boxenutnyttjasiinteraktivitet ettåstadkomma nätenatt
föränd-telenätet. Detta vägtill är attanslutetmodembyggt ärsom

bå-eftersominteraktivtgradi högstasidanandraåTelefonnätet ärras.
samtidigt.kansamtalspartemada prata

påkapacitetenökaförÄgarna de kanvad attkopparaccessen görav
sinakabel-TV-operatörema görochxDSL-tekniker,viafrämstdenna

vialevereraskantjänstermångablirdettaFöljdeninteraktiva. attnät av
kabel-TV-viatelefonerakaninfrastrukturer. Manolika t.ex.många

telefonnätet.viaVideofilmerskickaochnätet

olikatvå nät:traditionelltdet typerplan finnsprincipiellt settPå avett
rundra-benämnthärefterallmänheten,tillriktadesändningarförnätett

kommu-ochkabel-TVochradio och TV ettmarksändsatellit,dionät
Rundradi-telenätet.mobiladetochfastadetdomineratnikationsnät av

interaktivitet.gradväldigt lågbandbredd,har hög avonäten men
väldigtinteraktivitet,gradhögharKommunikationsnäten enmenaven

bandbredd.låg

andTelecommunicationsfromArising" Policy IssuesPublic1996KPMG
Commission, 132.EuropeanAudiovisual Convergence, s.
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Det sker på tekniksidan rundradionätenär utvecklasattsom nu mot en
högre grad interaktivitet samtidigt kommunikationsnäten får alltav som

överföringskapacitet.större Ett exempel det förstnämnda ka-är att
bel-TV-bolaget Stjäm-TV satsning förgör kunna erbjudastor atten
sina kunder digital-TV, snabb anslutning till Internet och IP-telefoni via
kabelnätet Detta bra exempel konvergensär då infrastrukturett en

tidigare bara för tjänstanvänts också används för helttypsom en av nu
andra tjänster. i dettaJust fall ocksåtyper Internet ochär Internet-av
protokollet viktig faktor bakom utvecklingen.en

Sammanfattningsvis sig alltså denärmar två varandra frånnättyperna
sitt håll, och i förlängningen uppstår situation där det inte finnsvar en

någon egentlig skillnad mellan de två figur Användarnatyperna, se
kommer köpa bandbredd allt eftersom de applikationeratt de för till-
fället vill utnyttja och exakt vilken teknik eller vilken nättyp av som
används kommer få allt mindre betydelse föratt

Kommunikationstjänster
full interaktivitet

Fast och
mobil telefoni

Hög band-Låg band-
breddbredd

Marksända TV- och
radioprogram

Rundradiotj änster
ingen interaktivitet

Figur5 Denfysiska infrastrukturensutvecklingför några tjänsteplattformar.:

fasta terminaler. Marknaden går därför situation där in-mot storaen
frastrukturella investeringar i parallella vilket ledergörs tillnät ökad
kapacitet med prissänkningar på transporttjänsternätens följd.som

5 ÄvenDagens IT, 23 september, 1998. Telia och Tele 2 mycket aktiva påär
området se Dagens IT 18 november, 1998.t.ex.
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vidareut-förändringarsker samtidigtmobila sidanPå den stora genom
teknologier.framtagandebefintligaveckling samtsystem nyaavav

införa vadhöjasi existerande GSM-nätkapacitetenDels kan attgenom
medgerGPRSRadio ServiceGeneral Packetkallas ensomsom

dettavidareutveckling ärkbit/s.till Enbandbredd 115 avupp
eventuelltkbit/s somtill 384bandbreddmedgerEDGE, uppensom

teknologierBåda dessaMbit/s.kbit/seller 1höjas till 500kan t.0.m.
delarochbasstationerbefintligautnyttjandetbygger stora av ex-av
nyttja dessafördockterminaler behövsinfrastruktur. Nyaisterande att

tjänster.

Sys-Mobile TelecommunicationsUniversalfram introducerasLängre
användermoduleringsteknik ochbyggerUMTStems annansom

sannoliktanvändas måsteskallUMTSOm ettfrekvenser.högrenya,
sinagrundkommer dessutomsådantbyggas. Etthelt nätnät avnytt

befintliga GSMsmåcelligtblifrekvenser änhögre ännuatt mer
till 2överföringskapacitetfåförväntasUMTS1800-nät. uppen

tillgängligtfinnasleverantörernaenligt de ettberäknasMbit/s och stora
överföringmedgerbandbreddenhöga2000-talet. Denår avpar

levererasendast kunnathittillskaraktärmultimedialtjänster somavnya
ledningar.förhyrdafastaöver

i vilkenochuppfattningentydigochklar närfinns idag ingenDet om
Ekonomiskaanvändas.teknologier kommerolikaomfattning dessa att

oli-debl.a.Utestående frågorstyrande. närärhänsyn kommer att vara
eko-vilka defärdiga,kommersielltkommerka teknologierna att vara
ochmarknadeninförandet GPRSkonsekvenserna är,nomiska av omav
förinvesteringar i heltytterligare nätbärakunderna kan t.ex.nya

tillbör uppgraderas EDGE.iställetellerUMTS nätenom

inne-likadaninformationall ärdigitaliseringenEftersom utgör att ser
hurförintressantinteegentligendistinktionen tal/datahållet t.ex.

storle-skiljafortsättakommer äröverföringen sker. Det attsom
bild kräveråterigen:överförasinformation måsteken/mängden ensom

terminal ellermobilkräveranvändarenordbitarfler än tusen samt om
överförs itjänsterför vilkakan kommaDetta sätta gränseratt som

Teknisktkvalitet.vilkenmedpriser ochtill vilkavilka infrastrukturer
tjänsteröverföra allamöjligtallt högre gradblir det dock i typeratt av

sammanfattaskan dettaprincipinfrastruktur. attgodtycklig Ivia som
egenskaper. Defåpåhuvudtypernade två vägnät är att sammaav

hel delFortfarande återstårhåll.från sittvarandrasignärmar envar
tycks klar.utvecklingenriktningenproblem,tekniska men



302 Bilaga2 SOU 1999:55

Följden denna utveckling de olika alltmerär sigatt nätenav närmar
varandra i egenskaper och dänned också vad de tjänster kanavser som

i dem. Den tidigaretransporteras ganska tydliga kopplingen mellan in-
frastruktur och tjänsteplattform blir då allt oklarare. alltI högre grad
blir plattformarna och därmed i förlängningen också de enskilda tjäns-

oberoende den fysiska infrastrukturen.terna av

En relativt tjänst eller logiskt Internetsett tillnät är delny stor ut-som
nyttjar infrastrukturer tidigare varit eller mindre dedicerade tillsom mer
telefoni, mobiltelefoni eller satellit-TV. Internet har mycket be-storen
tydelse från konvergenssynpunkt.

1 Kommunikationskedj an

Som tidigare kan kommunikationskedjannämnts olika för olikautse
tjänster, figurse

Vid exempelvis telefonsamtal telefonapparatemaett är sändare och
figur Signalen elektromagnetiskmottagare, är våg och kanalense en

antingen telefonledningenär vid fast telefoni eller luften vid mobil
telefoni.
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Kanal
SändareMottagare -_------_.-.__-----____-.-......... Access: TranAccess

I nätnät. . i___-______
_________

Kanal
MottagareSändare ------------,.-------.---_________ Access—Access- l Transportnär

i nätnät I

Mobil-Mobil-
telefontelefon

møbillelefoni..rymmelriskför tjänstKommunikalionsmodellenbeskriven6:Figur en v
bådariklningurna.överföringskapacitetiMobiltelefonihur.samma

kommunikationskedjantelefonsamtal kantjänsterandraFör än seett
betydelsenutökaellerkedjanritaväljerannorlunda Om attut omman

vidfinnsExempelvissmaksak..inlagda begreppende redan är enav
sedanför bild,ljud ochförsändare,tvåmarksändvanlig TV somenen

betrak-naturligtviskandiplexerdiplexer.s.k. Dennaviasamordnas en
Kanalenfunktion. ärelleri sändarendel separattas som ensom en

luften.

idelasTV-kanal kandigitaldigital-TV. EnexempelEtt är uppannat
sammanfö-sedanförfor sigskickasbitströmmar attolikaflera varsom

ingåantingenkan sägasmultiplexer. Multiplexeringsstegets.k.i enras
ståraktörvilkenberoendeelleri sändaren eget steg, somettsomses

digital-TVDådet.betraktaväljeroch hurmultiplexeringenför attman
kanalenkanplattformarellerinfrastrukturerolikavia flerasändaskan
digital-satellitsändellermark-vidluften,kanvariera. Den somvara
kabel-viagårsändningarnaledare dåfysiskformeller någonTV, av

för fastursprungligen te-viasmåningom avsetteller så nätetTV-nätet
jämför figur 7.lefoni

ff.1121994:105,° och SOUradio TV,lagstiftningJfr Ny s.om
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För satellit-TV-sändningar tillkommer rollen satellitoperatör isom
kommunikationskedjan. Hur denna roll skall också tillärrepresenteras

del beroende vad kommunikationskedjan skall användas till istor av
varje specifikt fall. Kanalen luften.är

Programkanali broadcastnätmarknät/
kabelTV-/satTV-nät

TV-Mottagare i Access- l Transponnät Access-
E lnät nätI| I

Returkanali viatelenätet
Set-topboxmed _______ -_ ______________________modemSändare Access- Transponnät Access--

nit "

Interaktiv TV TV-sändare med
interaktiv program-
styrning.

Figurs Kanmrunikationsmadellenförasymtttetrisk digitalTV-mobillelefoni.tjänsten0verf7ringxkapaciIeIentill konsumentenmángdubbelt kapaciteten till sändarenär störreänner upp .

Ytterligare eller plattform där vissanät anpassningar hur ked-ett en av
jan ritas kan behöva ske kabel-TV. Kanalen framgårär är som av nam-

fysisk ledare, koaxialkabel. detNär gäller sändaren blir detnet en en
komplicerat. Hushållen kan antingen stå i direkt kontakt medmer en

sändare också den för eller så vidare-ärsom som svarar programmen
sänder sändaren från andra sändare via kabel. detI fal-program senare
let kan modellen naturligtvis utökas med ytterligare roller.
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W fmimmirINFORMATION

ochandraochfrån TV-mottagareolika tillinformationens nä8: EnskissFigur vägöver genom
terminaler.

i figur Enbildenprincipielladentillämpningarvisas tvåfigur 8l av
figu-itillTV-sändareninformation från vänsterTV-mottagre emottar

och viaset-top-boxochfjärrkontrollvia sinskickarTV-tittarenochren
tillprogramval ochinformation programcentra-annatGSM-nätet om

len.

Internet1

och kanårende använ-genomslagfåtthar senasteInternet enormtett
tidigaretraditionella tjänsteröverföra sättFördas både ettatt som

tjänster. Interneterbjuda heltoch förvarit möjligtinte typeratt avnya
beskrivningenvanligasteexakt. ärbeskriva Den attidag svårtär attav

medsammankopplade sättöppetdet kan ettnätnätett avses som
dvs.logiskt nätIF.’ andra ord Internet nät,Med etthjälp är ett somav

RegulatorytheAdapting EU7 1998AnalysysSandersSquire, Dempsey
study for the Euro-MultimediaDeveloping Environment,theFramework ato

General XIII.DirectorateCommissionpean
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for användaren enda, fysisktut ett utgörsrentser som men som av
många olika nätfysiskasorters

Internet flexibel tjänsteplattform. Denna plattform kanär bl.a.yttersten
användas förmedla traditionella tjänster ljudra-sättett nytt attsom som
dio, TV och telefoni. iNytt sammanhanget informationen försär att

i kabel oftast, det också teknisktöver möjligt och alltäven ärom van-
ligare använda olika radiobaserade tekniker i digital form, i ställetatt
för tidigare analogt via trådsändningar kabel-TVt.ex. eller rund-som
radiosändingar eller något som jfr elektroniska tid-annat t.ex. papper,
ningar. finnsVidare viss konvergens på apparatsidan vad gälleren
tjänster på flestaInternet. De dessa tjänster utformade for till-är attav
handahållas persondatorer, kan också i allt högre grad nås viamen

TV-mottagare, mobiltelefon och andra, terminaler.t.ex. nyare

Då Internet så efterfrågat på marknaden och kan erbjudaär såpass
många olika tjänster flestade infrastrukturägare efter kunnasträvar att
erbjuda Internet via sina fysiska infrastrukturer. Genom Internetatt er-
bjuds via många olika infrastrukturer och många olika tjäns-attgenom

tidigare hörde hemma på andra plattformar kan erbjudas viater som
Internet blir det mycket viktig faktor i utvecklingen konvergens.moten

3 För kort diskussion skillnaden mellan logiska fysiskaoch hänvisasnäten om
till NUTEK:s "Teletjänster och IT-användning i Sverige" R 1995:38,rapport
sid. 6-13.
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ISDNinkl.uppringdföretagrespektivehushållAntal abonnemang, access

600000l

000400l I
l 200000

000000l
Företagnu-
Hushåll--

00D600 .................................................................................... ..-
400000

000200 I
0

rasa 1999199719961995
Ar

ÖCLBedömning

Öhrlings LybrandCoopersKälla:

företag.hushåll ochförSverigeInternetabormemangutvecklingen iFigur 9: Figuren visar av

hushållSverige föriIntemetabonnemangutvecklingenvisarFigur 9 av
visarkvartalet 1998fjärdeSifo,mätningar attFöretag. Senareoch

och 40%i hemmetpersondatortilltillgång attbefolkningen har57% av
i hemmet.tillhar tillgång Internet

världen.del InternetUUNETs iInternetoperatören10: KartanFigur visar av

riktigtinteantal tjänsterocksåkommerMed Internet ett passarsomnya
isådana tjänsterexempel påNågramallama.traditionelladei ges
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tjänsteavsnittet nedan. också tjänster kombine-Där exempel påges som
möjligheter med traditionella tjänster olikaInternets sätt.rar

utbredning globalt kan illustreras med figurInternets lO Kartanovan.
visar globala Koncentrationen i NordamerikaUUNET:s nät. nätetav
motiveras Internettrañken och den kommersiella verksamhetenattav
med användning koncentrerad till globaltInternet USA Avär sett.av
den anledningen amerikansk IT/teleindustri dominerande världs-påär
marknaden ligger föreinom teknikområdet USA långtInternet.även

och Sydostasien vad gäller användningenEuropa Internet även omav
tillväxttakten hög i särskilt Norden.Europa,är
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änstekonvergens2

exempelochtjänstesidanutvecklingendetta avsnitt beskrivsl
möjligtplan detgenerelltmellan tjänster. På ärkonvergens ett ensom

för-hel deldet skerdigitaliseringenframför alltföljd attatt enseav
utföras påkanTraditionella tjänsterförändringar.skjutningar och nya
infrastrukturer.såväli gamla,kan utförastjänsterochsätt som nya,nya

infrastrukturägareolikaansträngningardebidrar ocksåTill detta som
innebärSammanfattningsvisutveckla sinaochför nät.gör att anpassa

vilket fysisktgrad kan gåallt högrefler tjänster idetta allt överatt me-
dium helst.som

indelningsgrunderMöjliga2.1

gällerbland vadväljaindelningsgrunderflertal olikafinnsDet attett
dessagäller ingeninfrastrukturerför ärprecistjänster, och att avsom

in-de möjligaNågraförekommande någonallmänt än avannan.mer
kommunikations-tjänstenivå,efter accessnät,delningama typ av

tjäns-syftet medinteraktivitetgrad ochutseende,kedjans samttyp av
avsnitt.behandlas i dettaten

efterendastolika tjänsterutvecklingenredovisaVi väljer här att av
blir då:Indelningensyftet med dessa.

Kommunikationstjänster0
Informationstjänster0

Kommunikationstj2.2 änster

beträf-utvecklingstendenserredovisas ochdenna rubrik lägetUnder
människormellankommunikationstödjerfande antal tjänsterett som

maskiner.eller mellan

Telefonsamtal

kommu-exempel påtill handskanske liggerDet närmast ensomsom
vadhartelefoni. Tjänstentelefonsamtal,vanligtnikationstjänst är ett
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interaktivitet° telefoni sker i realtid såkallas full synkron dvs. attsom
de telefonerande varandra och den kankan tala i på vara an-munnen

Överfö-telefonkonferens.tingen en-till-en eller många-till-många
ringskapaciteten vanliga telefonnätet: medinte särskilt hög detär
analog fast digital fast s.k. ISDN-kbit/s, med33access ca access,

kbit/s.maximalt kbit/s eller det mobila 9,6 Den128 nätetaccess, ca
inga informa-dock tillräcklig för överföra tal eftersomär storaatt

tionsmängder behöver överföras på kort tid. digitalaDen accessen
datakommuni-har införts för bättre telefonnätet tillISDN att anpassa

tilläggstjänster, exempelviskation. Till telefonitjänsten finns antalett
med lagringnummerupplysningtjänst, talsvar hos röst-mottagaren av

vida-meddelande från den uppringande inte kanmottagaren svara,om
rekoppling inkommande samtal till där mottagarenannatav nummer
tillfälligt befinner sig.

ersättningsprodukt för fast telefoniMobiltelefoni har utvecklats till en
i tjänsteutvecklingoch förutom mobiliteten har varit föregångaresom
antal tjänster bl.a.framför fast telefoni och tillfört telefonisamtalet ett

mobiltelefoni bygger påröstbrevlåda. har delvis medDetta göraatt att
traditionella fastamodernare och flexiblare tjänsteplattform denänen

telefonin. samtal-Priskonkurrensen mellan mobiloperatörema gör att
skostnaden för fast telefoni, och mobil telefonisig den ersätternärmar

fram-alltmer fast telefoni telefonabonnemang i Sverige. gällerDetsom
i olikaför allt konsumenter. Figur nedan visar utvecklingen11yngre

länder.

9 för-bortses från samtal via satellit där signalen har så lång färdvägHär att
dröjningen märks.
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INVÅNARETOTALT ANTAL ABONNEMANG PER 100

NÄTET NÄTETFASTA MOBILA
Sverige
Finland
Norge

Danmark
Island
USA

Schweiz
Australien

Kanada
Japan

Holland
Frankrike

Tyskland
Italien

Nya
Österrike
Belgien
Irland

Portugal
Spanien

0 20 40 60 80 100 120

Fastanätetgällerfödeo97lördeflestaländerna;mobilal6eb98. KällorITUrespiMobilecommunications

Figur ll: Figuren andelen mobila ochfasta telefonabonnemang olika länder.visar i

IP-telefoni kan, tidigare, teknisk lösningnämntssom ses som en annan
den traditionella det gäller erbjuda kommunikationstjänster.än när att

Andra tekniska lösningar för telefoni användningen satelliter.är av
Hittills har dessa enbart kunnat användas för telefonsamtal från
skrymmande telefonterminaler med satellitantenn stora atta-som en
chéväska. Terminalen måste dessutom under samtalet stå stilla och

riktad satelliten. Samtalen präglas också tidsfordröjningarmotvara av
mellan de talande grund det långa avståndet mellan satellitenav
36 km jordstationen000 och ansluten till det publika telefon-ärsom

Satelliten geostationär PositionedGeostationary Satellitesnätet. är
GEOPS, dvs. den jorden med hastighet jor-roterar runt samma som
den varför den ständigt befinner sig ställe i förhål-roterar, samma
lande till jorden.

generationNästa satellitbaserade telefonsystem medger mobiltermi-att
naler kan användas dvs. sändaren och kan kommuniceramottagaren
och sig samtidigt. möjligt då flertalDetta satelliter kretsarröra är ett

de telefonerande och jorden och automatiskt kopplaröver överrunt
samtalet till den satellit befinner sig mobiltenninalen. Ge-närmastsom

LEOSdessa satelliter Earth OrbitLow Satellites flyger lågpåattnom
höjd 170 km minskar fördröjningenockså talsignalen mellan deav
telefonerande, vilket upplevs kvalitetshöjning.som en

1119-0366Konvergens. . .
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Videokonferens

koml-telefonkonferensutvecklingVideokonferens kan avsom enses
videokonferensmedverkande. Tjänstenbilder deetterad med rörliga av

ianvändningentillbaka, medandecenniersedanväl etablerad i USAär
utveckladesVideokonferensframgångsrik.mindreSverige har varit

tele-skilda fråni särskildaanvändessatelliterfrån början i USA där nät
1980-talet harSedanvideokonferenstjänsten.framförafonnätet för att

fjärr-marknaden beståendefunnitsvideokonferensutrustningar av
ochmikrofonerhögtalare,TV-monitorer, sär-manövrerade kameror,

telefonnätet.till Kostna-digital anslutningkodare/avkodare förskilda
fö-ochmyndighetermedfört främstharför utrustningenden storaatt

Utvecklingenanknytning har tjänsten.multinationellmed använtretag
personda-och utvecklingenkodningsteknikerInternettekniker, avav

utrustningskostnaden har1990-talet har gjortundertormarknaden att
videokommunikationtillväxt enklareoch översjunkit avsevärt aven ny

videokonferensleve-tidigaremarknadsandelar frånhar tagitInternet
börvideokommunikationVideokonferens elleroch operatörer.rantörer

telefonsamtalet.efterföljare tillsannolikt som enses

"Chat"

samband medutvecklats i InternetshartjänstChat är ge-somen nyare
interaktivsynkron ochtextbaserad,formnombrott. Detta är en-aven

skrivermånga-till-många-kommunikation där fleratill-en eller personer
kanPå dettaallas skärmar.tillgänglig påsamtidigt sättärtext som

förekom-det ichat intetelefonsamtal,liknas vidtjänsten ävenett om
bådemöjlighetenfinnsformer chat. Detfinns olikatal. Det attavmer

automatiskt uppdate-hela tidenandra deltagarnasoch deden textegna
skrivsögonblick deni princip iskärmar, dvs.på alla somsammaras

beskrivasmångatangentbordet. chat kan alltså påEn sätt text-som en
grupptelefonsamtalet.motsvarighet tillbaserad

° ICQ. Semed hjälpexempelvis möjligtDetta programmetär av
http://www.mirabilis.com/.
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Elektronisk post

samband medYtterligare utvecklats i Internetstjänst genom-en som
inter-brott tjänst oftastelektronisk asynkronDetta ärär ärpost. somen

skickar det och sedanaktiv. sändare skriver brev,En väntar attett
läser det komponerardet skall komma fram till samtmottagaren som

hel del fordröjningsmoment ioch skickar finns alltsåDetett svar. en
också användas i enbartkommunikationen. Naturligtvis kan tjänsten

kommunikation. Elek-informationsgivande grundtankensyfte, ärmen
en-till-en,för kommunikationtronisk huvudsakligen avseddärpost

en-till-många-tillämpningar med adresse-kan också användas förmen
nyhetsbrev till adresslistor ellerrade reklam brev ellert.ex.mottagare

webb-sidor besökarnaför tjänster på därmånga-till-en-tjänster t.ex.
kan fylla formlösa brev.i formulär eller skicka

Elektroniska nyhetsgrupperanslagstavlor och

princip elek-elektronisk fungerar iEn anslagstavla sättsamma som
skickar iväg meddelande.tronisk och Isändare komponerarEn ettpost.
till eller flera adresseradestället för skicka meddelandedettaatt en

elektronisk anslagstavla därskickas det till s.k.mottagare vem somen
helst det. finns alltså skillnadmed behörighet kan gå och läsa Det en

elektronisk anslagstavla kräverelektronisk eftersom attmot post en
och del meddelandet.aktiv for letaärmottagaren att ta avupp

hybrid mellan kommu-elektronisk anslagstavla kanEn som en enses
klassifice-nikations- eftersom den svåroch informationstjänst är atten

Å syftet med elektroniskenligt den sidanhär indelningen. är enra ena
eftersom individer vill med-anslagstavla till viss del kommunikation

dela sig lägga meddelanden and-med andra individer utatt somgenom
kankan finns dialog visserligenpå. På så sätt som varara svara en

Å andra sidan kanganska långsam och inte särskilt interaktiv. an-en
information. fallet exempelvisslagstavla enbart användas för Detta är

då företag lösning for lägga anteck-använder den här utett typen attav
ningar från personalpolicys, matsalens lunchmenymöten, osv.nya
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Informationstjänster2.3

tjänsteruppfattas i den här framställningenInformationstjänster som
slag,information någotinteraktion hämtadär syftet är att avgenom

Ofta deinnehåll.brett alla formerinformation skall då tolkas äravsom
dettillgängliga för allmänheten,dessutom avsedda ävenatt omvara

delför fåform kod eller liknandeibland kan krävas någon taatt avav
följande.sådana tjänster i detinnehållet. exempel härNågra ges

Informationstjänster på Internet

informationstjänster,likartadedet uppstått mängdMed harInternet en
persondator eller TV-dem likartat fråndvs. användandet är sett enav

styrd fjärrkontrollen. aktörmed set-top-box En upprättarmottagare av
hemsidasedan kan nås In-databas något slag som genom enen av

HTML-filertillhandahållas antingen enskildaDatabsen kanternet. som
besö-unika sidor skapadeeller frågesvar dvs. svarensom avsom

bilpriser,handla börsvärden, nyheter,karens frågor. kanDet t.ex. om
gulaeller telefonkatalogensSportresultat, hus- och lägenhetsannonser

finnsdetta datamaterialsidor. Exemplen outtömliga. Närnärmastär
tecknatevetuellt efter först haupplagt s.k. kan attserver envaren

lösenord webb-sidan sinabonnemang och fått ett ta emot person-
sökningbakomliggande, länkade materialet. Endator och söka i det

tillhandahål-beroende på vilka möjligheter denkan olikagöras sätt
dialo-lande aktören byggt in. väsentligahar Det är att

möjligheterdet finnasgen/kommunikationen saknas. Naturligtvis kan
uppgifter,datamaterialet eller själv lämnaskicka synpunkteratt

det det egentliga syftet med tjänsten.inte detär ärmen som

information,Målsättningen med informationstjänster ofta säljaär att
för elektronisktjänster eller Informationstjänster grunden s.k.ärvaror.

betalningför säkerhandel Till detta kommer funktionerInternet.
postorderhan-alternativ tillför elektronisk handel skall bliatt ettm.m.

hunnitoch scenarier hardeln och övrig handel. Många spekulationer
konsumentbeteendet.förändraskrivas hur elektronisk handel skallom
framför sigi tele- och mediebranschernaIntressenter IT-, stora ex-ser

vill få handelns intäkter i formpansionsmöjligheter. delDe av av-av
med åtkomst tillgifter för just deras informationstjänster Internetsatt

och tjänsteutbud används.varu-

Än omfattandelänge alltså den elektroniska handeln inte särskiltså är
optimistiskavinster den. deoch det svårt Omär göraatt pro-mer
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bli bety-slår kommer dock den elektroniska handeln attgnoserna
dande. Vinsterna då sannolikt vissa delar han-kommer görasatt avav
deln, mellanledgrossister och tillverkare, medan distributörer it.ex.
kan bli förlorarna.de stora

I/jänsteurvecklingen på Internet

spridning kunde åtkomsten till biblioteks- ochFöre Internets stora t.ex.
universitetsdatabaser nyhetsbyråer enbart viaoch skeReuters ettsom
datamodem kopplat till speciellt datanät Datapak. Kun-t.ex. X.25ett
den hade bara direktförbindelse till den databas han abonnerade på.en

få åtkomst till ytterligare databas krävdes dataför-För ännuatt en en
medbindelse med kunder upptäckte tidigt fördelarnamodem. Många

Internet och där det med och Internetabonnemang ärett sammawww
möjligt tillnå antal databaser via bläddrare. leddeDettaatt ett stort en

America On-Line, och andra databasägare tappade sinaCompuserveatt
abonnenter och ekonomiska skäl tvingades till lntemet.överav

införd-En box standardöppenset-top är
-Försäljninigen Hem-LANHem-rätav
startar

näiverksdatorer-Set-top boxar blir
användning-Mikrotransaktioner i vidväxer

försäljning information,musik och videoav

-Bredbandsnäienökar försäljningenav
spel, multimediaoch video

-Försäljning hyperlänkadeav
påbörjastjänster

-Innehållsägare/ såväproducentersvarumärkenomfattar
rundradio, Internet media Jfr Disneytrycktasom

2001 20031998 1999 2000 2002

Figur 2: lnrernetscenarioför hushållenkälla: OVUM, TheInternet l 998Forecast,

framgår figur lösning ytterligare funk-Som 12 OVUM attav anser av
tioner krävs för elektronisk handel ska nå volymer. Exempelatt stora

sådana mikrobetalningar dvs. hur faktureringen belopp vidsmåär av
köp tidningsnyheter ska lösas. band-problemEtt ärt.ex. annat attav
bredden för överföringi telenäten till hushållen köpta filmer ellerav

bandbreddskrävande information inte tillräcklig.ännu ärannan
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Pushteknik

information i olikatillhandahållateknikMed pushteknik attavses en
automaiskt viatill Internet.förvalda kategorier kallade kanaler, synes

förhos rundradionätenfor användaren denFunktionaliteten påminner
villi förväg hanbestämmer härradio- och TV-program. Mottagaren att

Valet inte heltmed vissa mellanrum.information sänd till sigha viss är
välja bland,ämnesområdenfinns antalfritt det att t.ex.utan ett som

pressmeddelandenochutrikesnyheter, börskurserkanaler for sport,
hålls sedan tillgängligvalda informationenvissa områden.inom Den

dator elleroch visas på TVtjänstetillhandahållarens mottagarensserver
med förvalda mellanrum.med set-top-box

Technologies.Pointcastamerikanska företagetMarknadsledande detär
kategori-nyheter i olikaföretaget for paketeraTekniken används attav

specialdesignad bläddraretillhandahållsoch Internetanvändaren ener
amerikanska affärstid-från ledandefor Nyhetsmaterialet hämtasdetta.

med reklamintäkter. Sättetverksamheten finansierasningar och att pro-
mycket ochredaktionsmaterialet ligger TV-distribueraducera och nära

radiobolagens.

och lyssnarkontaktTittar-

gamlaanvändaskan inte baraInternet sätt att presenteraett nyttsom
också fullt möj-tjänster.for helt Dettjänster eller äratt presentera nya

formertraditionella tjänster med olika Internet-ligt kombineraatt av
exempelhöjas.värdet de gamla tjänsterna Etttjänster. På så kansätt

med tittare ellerhar kontakt sinaoch radioprogramdetta TV-är som
ellertävlingar, insändarehandlalyssnare via kanInternet. Det t.ex. om

dialog uppstårkommunikation,handlar till viss delspel. Det menom
ofta delsdagstidningarexempel traditionellasällan. Ett ärannat som

andra kompl-dels erbjuderpapperstidningen webbplats,lägger ut en
under da-uppdateringständigetterande tjänster, nyttsenastet.ex. av

kommunikation med läsar-artikelarkiv ellerannonseringstjänster,gen,
na.

Radio- och InternetT V-program via

ochradio- TV-program. DetinformationstjänsterEn ärtypannan av
enskildinteraktivitet mellanteknisk mening ingenfinns i mottagareen
kommunikationenskillnad frånrundradionät tilloch sändaren i ett
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mellan persondatoranvändaren den webb-serveroch Internetute
användaren interagerar med.som

Med radio- och informationstjänster vi plane-TV-program som menar
rade, tidsbestämda utsändningar producerad och redigerad ljud- ellerav
ljud/bildinformation till skillnad från videokonferensens i tident.ex.
godtyckligt överföring till i förväg antaluppkopplade bestämtett mot-

Teknikutvecklingen människor utesluteroch kreativiteten hostagare.
dock inte mellan liknande tjänster kommer suddasgränsernaatt att ut
successivt.

traditionella enkel-De och radioutsändningama kan räknasTV- som
riktad överföring information. finns utbud användarenDet ettav som
har del Användaren behöver i regel endast på sin radio-sättaatt ta av.
/TV-mottagare och välja kanal för del infonnationen. Det äratt ta av
alltså inte i hög grad frågan information och detså söka upprät-attom

inte heller således frå-någon kanal tillbaka till sändaren. inteDet ärtas
kommunikationstjänst. obefintligVidare interaktivitetenärgan om en

och tjänsten kan klassas en-till-många kommunikation.som

Distribution konventionella sker rundra-radio- och TV-programav av
diobolag i England och distributörer i Sverige,BBC Teracomsom som
i huvudsak till kunder i hemlandet också till andra länder ochmen
marknader. Distribution sker också i regi satellit-TV- och kabel-TV-av
bolag.

möjligt tillhandahålla ljudradio- och TV-sändningar inte baraDet är att
i bandstationer tilleller videoservrar för sänding via rundradio och tråd
radio- och för mottagning persondatorer.TV-mottagare också påutan
Ett exempel detta Sveriges Television via Intemetdirektsän-är som
de, dvs. videotillhandahöll inspelningar, med hjälp s.k.Internet av

i samband med 1998."valetstreaming

heller inte ovanligt konferenser och olika slag,Det är mötenatt t.ex.av
inom forskarvärlden eller arrangerade konsultföretag, tillhandahållsav
for mottagning via kan ske i form direktsändningar,Internet. Det av
dvs. samtidigt eller motsvarande pågår, eller vilketevenemangetsom

form filervanligast i selas på varje gångnyttvar av nysom upp en
användare begär det klickar länk på HTML-sida.en en
Direktsändningar via sker försök, debat-Internet även, änom av

i riksdagens kammare.terna

september,Dagens IT, 23 1998.
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spelas in, digitalise-Materialet skall tillhandahållas Internetöversom
viakodas och komprimeras varefter det kan tillgängligt ln-görasras,

Spelarenför alla har s.k. spelare rätt är ettsort.ternet pro-avsom en
avkod-och möjliggörtill olika s.k. webb-läsaregram som sompassar

tillgängligaflertal sådananing informationen. finnsDet ettav program
Internet.

RealPlayer:PCWEEK Headlines,12/09/98Technology
File yiew QptionsElesets §iles help

PCWEEK
TECHNOLOGY
H}§.¥U}LIN"ES

ADDnew,CH.ANN£LS

pdéihf.
ii Search

5i.,v"i33.E~CH

NyheternaBilden exempel -nyheter med video teknik.Figur I3: på TV på Internet streamingvisar s.I 2finns lagrade ochkan ochpå Imemetserver igen.en sesom om

nyhetssändningarFigur visar persondatortidningen PCWEEK:s13
möjliggörmed realplayer. RealplayerPC-programvaranInternet mot-

kodade enligt den metod till-tagning radio- och TV-program somav
förRealNetworks konkurrerande produktlämpas EnInc. mottag-av

Microsofts Mediaplayer.ning radio- och TV-program Internet ärav
diskuterats datorer bordekan det i DanmarkDet ägarenoteras att att av

använda datorerbetala TV-licens grund möjligheten TV-att somav
mottagare.

Z http://www.real.c0m/
3 industri, 22 oktober, 1998.Dagens
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Digital- TV

tjäns-varumärke ochiblanduppfattasDigital-TV ett aven gruppsom
tidigare ibeskrivitinfrastruktur rapportenärter, somsnarare enmen

möjliggörDigital-TVtelevision.digitalkunna kallasdärför skullesom
för användarenfjärrkontrollenoch ersätterTV-mottagaren person-att

idag ifinnsTV-sändningartangentbord. Digitalaoch tredatorns skärm
årkabel sedantillbaka,två årsatellit sedanSverige:olika i ettnät

utvecklingMed denapril 1999.marksändningar startar 1och via som
bli möjligtocksådetinfrastrukturer så kommergällervadpågår attnu

telenätet. kunnafasta Förvia detdigital-TV emotsända taattatt
i före-set-top-box, ochkalladocksåavkodare,behövssändningarna en

tillsignalerdigitalaAvkodarenbetalkort.fallkommande översätterett
Betal-analoga TV-mottagaren.visas denkanljud, bild och text som

ochrättighetsägarnaforkommersiella skäl: sän-användskortet attav
fyraanvädning. Detittarnasberoendebetaltskall kunnadarna ta

avkoda-användanärvarande intekan förinfrastrukturernaolika samma
marksänd TV,inomblandråderKonkurrerande intressen operatörerre.

och kabel-TV.tele, satellit-

kom-informations-såvälmöjliggörsavkodamaMed hjälp att somav
sidanviddigital-TV-systemeterhållas viakanmunikationstjänster av
etableramöjligheterExempelvis finnsTV-sändningar.traditionella att

telefonnätetmed hjälptill exempeltvåvägskommunikation somav
sökaräkningar,betalabeställa filmer,möjligtreturkanal. Det är att

användadatabaser, Internetlagradei centraltinformation etc.

Racing .I|rrfnrCh22GBAuto- ‘A-noRacingm Småbarn"k.}Cfl’nh ..xn-x-oiwaceu -..;lågmh i mx"cnzcxs ~ ~ .. .:sv:

tiE- Home. äNnalmnl
Hmmm

in‘TM:tube.

texltablåer,interaktivaöverlagradeDSS medTV-bilderfrån RCAFigur 14: Figuren visar

detjänsteralltsåerbjuderdigitala TV-systemetDet somsomsamma
detfinnsvia Detavsnittet TV Internet. sättetbehandlades i enom

Digitala TV-4 1996/97:67,propositionregeringensexempelvisSe
frågeställningar kring detta.digital-TV ochgenomgångförsändningar", aven
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ochkonkurrens mellan olika infrastrukturer leverera tjänsteratt samma
sammansmält-det eventuellaockså i det ljuset den behandladeär ovan

ningen mellan och tekniska skaPC TV ävenapparater ses mensom
TV-apparattillverkarnaanvändningen dem. följd detta blirEn attav av

inbyggd set-top-box.kommande marknad i TV-modeller medser en

haramerikanskt satellitbaserat Digital Satellite SystemEtt RCAsystem
varit etablerat sedan sänder erbjuder1994 och USA. Systemetöver
med sin fjärrkontroll programmerbar elek-parabol, set-top-box och en

radiokanalutbudet ochtronisk programguide för överblicka ochTV-att
interaktion med reklaminslag ligger överlagrade TV-bilden somsom

ameri-figur visar. har i två miljoner exemplar.14 Systemet sålts De
kanska och deras leverantörer harsatellit- och kabel-TV-bolagen ur
konsumentens funktionella och prisvärda produk-perspektiv långt mer

och tjänster de europeiska har.änter

företaget har,Svenska motsvarande planer Microsoftägda WebTVsom
finns CellDTVhos det svenska företaget Cell Digital Televisionäven

digital-TV ide omskrivna aktörerna i samband medär mestsom en av
digitalaSverige. företag har fått frekvenserna i detDetta en av

marknätet börjar sändningar den april 1999.1som

SATELLITE SET-TOPBOX
The signals The of today onlyreadanaloguesignals.TV TVsets canaretransmittedfrom The boxtransformsthe digitalsignalsset-topasatellite analoguesatellitedish theto into TVset receivea an so canconnected subscribers the signals.The withto view interactcanertelevision channelthe throughthe backsets. content -connected thetelephonemodem viaanetwork.cable GSM.or

TERRESTRIÅL CABLE
The Signals transmittedTV The signals transmittedTVare aretli°U9l&#39;ithe ail’to undergroundcableantenna withen anconnected Subscribersto connected subscribers’totelevisionSetS- televisionsets.

Figur 15: Figuren förenklad systembildenligt CelIDTV,visar en
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digi-flera betonarfrekvens finnsBland de företag fått attsomsom en
traditionella Kun-den t.ex.tal-TV television änär typ aven annan

traditionellafrån denavviker markantskaps företagTV. Det mestsom
gällervadolika benCellDTV står påTV-formen dock CellDTV.är tre

möjliggörreklaminslaginteraktivainnehållet i sin digitala kanal: ex-
interaktiva TV-programtill inslaget,empelvis köp direkt i anslutning

flera andragäller också förförstnämndaoch interaktiva tjänster. tvåDe
handel ochbetoningenskiljer CellDTVaktörer det ärutmen som

resebeställningar,handlainteraktiva till exempeltjänster. kanDet om
elektroniskeller Enutbildningstjänsterbankärenden, matinköp, post.

tjänsterhur derasvisar i figur 15systembeskrivning gjord CellDTVav
marknät,kabel-infrastrukturer, digitaltrealiseras i olikatänktaär att tre

satellitnät.respektiveTV-nät

möjlig-digital televisionsamband medfunktion värd iEn ärnämnaatt
dåjustoch bakåt i detoch spola framåtheten att stoppa somprogram

NetworksReplayföretagetdigital-TV-systemet.sänds via Det är
ochhårddiskerbjuder avkodare lagrar programmet ensom en som

sändningenmöjligtsamtidigt tillspelar det TV:n. Det är att stoppaupp
kanfortsätter. Alltsålagringenuppspelningen medanatt stoppagenom

nutidpunktentillända framspola vill i programmetman som man
direkt-interaktivitet med detskenbardärmed slagsMan uppnår en

exempelTV-programmet. kan ocksåsända Detta ett ter-ses som
nedan.och datorvideobandspelare, TV seminalkonvergens mellan

Beställ-video

möj-infrastruktureri gamladigitaliseringen och möjligheterMed nya
därbeställ-video, dvs. tjänsterliggörs exempelvis olika varianter avnu

levererad.och då får den Defå viss filmabonnenten begär att se en
respektivedemand VODhär s.k. videovanligaste varianterna är on

video demand NVOD.s.k. onnear

den fil-viss film ochlista väljerinnebär kunden frånVOD attatt enen
infrastruktur.via någon Dettill kundensedan omedelbart skickasmen

informationsöverföringen skermeningenen-till-en-tjänst iär atten
Över kankunden och leverantören. Internetstrikt mellan den enskilde

Kvalitetenteknik för videodetta ske med hjälp streaming. är ännuav

5 www.replaytv.com
° of October 12, 1998.The Rapidly Changing Computing,Face
http://www.c0mpaq.com/rcfoc

ao
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inte jämförbar med den uppnås rundradionäten. be-Densom genom
främst bandbredden hos infrastrukturdengränsas Internetav som an-

vänder, dvs. viaInternet kabel-TV-modem eller satellit-parabol ger
bättre kvalitet via telenätet med 56kbit/s modem. kommandeän Deett
ADSL-modemen kvalitet för Intemet-innehâll jämförbarärger en som
med den hos kabel-TV-modemets.

NVOD innebär kunden beställer film från given programtablåatt en en
med bestämda utsändningstider, dvs. kunden kan inte filmenstarta
omedelbart. ställetI sänder leverantören film visstmedut ettsamma
givet tidsintervall till alla beställt den sedan sist. blir alltsåDetsom en
en-till-mânga-tjänst med adresserade Materialet kan ävenmottagare.
skickas till alla bara de specifikt beställt det får kod så attmen som en
de kan del det. tillämpasSystemet bland kabel-TV- och satellit-ta av
TV-operatörer.

Digital radio

Sveriges Radio marknadsför digital radio på följande sätt:
Digitalradion utvecklad för dig lyssnar: ljudet blir bättre, du fårär som
fler och kanaler välja mellan. Och du kan samtidigt fåattprogram en

information i och bild. får helt enkeltDu bättre radio. Detextmassa en
digitala radioapparaterna har och bildruta. den visas in-Itext-nya en

formation knuten till du lyssnar på,är programmet t.ex.:som
de nyhetsrubrikernasenaste0
titlar musik spelas och artister0 som namn
bilder programledare och medverkande0
kartor och diagram0

härDen informationen får du automatiskt i bildfönstret på din DAB-
radio.

Digitaliseringen sändamätet enligt internationella standarder förav ra-
dioprogram innebär marknadsföringen bättre ljudkvalitetsäger,som
och bättre frekvensutnyttjande. innebär ocksåDet möjligheter till da-
tatjänster för mobila terminaler i motorfordon ocht.ex. en ny genera-
tion radioapparater vilket lyfter konsumentelektronikindustrin för-när
säljningen kommer igång. Satsningen har drivits såväl statligaav som
kommersiella radiobolag och till dessa kopplade industriintressen värl-
den beteende,Detta dvs. samverkande intressen mellanöver. operatörer
och leverantörer gäller förstås också övriga infrastrukturer som om-

i Dock blir det tydligt iDAB-fallet radio med bildnämns rapporten. att
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efterindustriintressen attsträvartelevisionbegreppetligger nära vars
infrastruktur.digitaletablera egenen
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3 Apparatkonvergens

I avsnittet nätkonvergens behandlas vad i kommunikationsmo-om som
dellen benämns kanal, dvs. olika för överföring informationnät av
mellan sändare och dock inte denDetta enda delen iärmottagare.

Ävenkommunikationskedjan där det sker utveckling. vad gäller deten
i modellen kallas för sändare och med ord termi-mottagare ettsom

naler pågår utveckling sammanhang.värd behandla i dettaatten—

Några3.1 exempel på apparatkonvergens

detOm kan tyckas relativt entydigt utvecklingen går konver-att mot
vad gäller infrastrukturer och tjänster råder oklarhetstörregens en

kring terminalema.

18Figur l Bilden6: telefonmedinbyggdskärmför surfningvisar på Internet.en

En terminal kan användas för flera olika saker blir med nödvän-som
dighet komplicerad handskas med terminal baraänattmer en som an-
vänds för enda sak. Om det inte hittagår tillräckligt enkla ochatten
användarvänliga gränssnitt for multi-terminaler kan det därför finnas

7 Notera med sändare och här tekniskaatt mottagare apparater.avses
‘8 http://home.sprynet.com/sprynet/joemast/renstar.htm
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olikamellanuppdelningbehållahos konsumenternaönskemål att en
konvergerandeexempelnågrafinns idagdettaterminaler. Trots

nedan. Omfem sådanaochmottagarutrustningar presenterasapparater
dockframtiden kananvändas imulti-terminaler kommerdessa att

ochtelefon- Internet-kombineradvisasfigur 16tiden utvisa. lbara en
Minitel-s.k.deskallindustri hoppasfransk ersättaterminal som

terminalerna.

TV/PC

TV-sändningar också TV-följerdigitala attutvecklingenMed mot
möjlighe-Därmeddatasignaler. öppnaslikadanasignalerna ut somser

blirfigur Detterminal, 17.endadator iochkombinera TVatt seten en
titta TV-ellervia TV:nsurfa Internetmöjligtalltså att t.ex.

osäkertfortfarande högstdockmonitor. Detdatorns är omprogram
vil-fråganåterstårdetdeochihop, gördessa två kommer växaatt om

TV-möjlighetermedUtökas datornvinner.terminalernaken somav
mellansta-möjligdatamöjligheter Somfårblir det TV:n etteller som

gårset-top-boxs.k.med hjälpsituation där detfinns dagensdium av en
itjänstereventuella övrigaochTV-sändningendigitaladenemotatt ta

analoga TV:n.vanligagamladen

VideoTV/PC/

beskrivsdetliggerapparatkonvergens näraexempelEtt somsom
i USA. DettaNetworks ärReplayföretagetterminal från enär enovan

precisspelaoch kankopplas till TV:ndator somprogramsomsom
videoband.stället förhårddisk ivideo ettvanlig men enen

företagetstelefonnätet tillkoppling viaerbjudsDessutom somserveren
kanalersallauppdateramellanrummed jämnaföranvändasbl.a. kan att

kanapparatkonvergens,exempel påbarainte utanDetta är ettprogram.
beskrivssådanSomtjänst.exempel påockså typett aven nyses som

avsnitt 2.3.digital-TV seavsnittetunderden vidare om
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Figur I Exempel 9på 1från Grundigutrustning GmbHför Interner TV-apparaten.viaatt ta emot

Mobila telefoner/datorer

Med utvecklingen allt bättre mobila med bandbreddnät kom-störreav
också utbudet mobila datatjänster öka. Det kan handlamer attav om

allt från till faktisktatt ha allata deemot möjlighetere-post att som
finns vid stationär dator.en

20Figur 18: Bild Nokia 9000Communicator.av

Den vanligast förekommande mobila terminalen idag mobiltelefonenär
och det finns terminaler kombinerar telefonfunktion med dator-som
funktion. bästaDet exemplet Nokias s.k. Communicator,är figur18.se

9 Se: http://www.grundig.com/produkte/digital/intemetbox.html
3° http://www.nokia.com/products/cellulardata/index.html
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viatext-TVdelmöjlighetenexempel att ta mo-näraliggande ärEtt av
tjänstekonver-exempel påkanskedettadelTill ettbiltelefonen. ärstor
förlängningenidet kanavsnitt,tidigareibehandlasvilket mengens

exempelviserbjudsterminal. Tjänstentillledakomma typatt aven ny
Telenor.av

Digitala radiomottagare

radiosändningar" iTV-sändningarna, ävenbara sominte utanDet är
utvecklingmedsambanddigitala. Iblikommergrad avhögreallt att

bilister.forframför allttjänsterflertalradio diskuterasdigital ett nya
ellertrañkstockningarinformationhandlaexempelviskanDet omom

ski-vilkenfinns,matställeellerhotellvägarbeten, närmaste omom var
dennaoch hurlyssnarradioprogrami detspelas just mannuva som

kanmobiltelefonnätetviareturkanalMed hjälp ex-beställas.kan enav
hotellet.bokasempelvis rum

http://univers.te1enor.no/index2.html2‘ Se
Broadcasting.Digital Audio22 förkallas DABDet -
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"Fick TV Kommunikator-

Källa:Teracom

Figur l Kommunikationmedtrådlös, liten ochbärbar terminal kombinerarjlera egenskapersom
telefon, kalendermed TV-mottagaree-post, .

Om dessa tjänster skall kunna bli verklighet krävs typen ny av
bilradi0mottagare också har skärm för presentation diversesom en av
olika och bildinformation. Både digitalatyper radiosändningartext-av
och den här terminaler finns, det naturliga skältypen är ännuav men av
inte särskilt vanligt. Ett exempel hur tankarna gär hos olika produk-
tutvecklare kan hämtas från Teracom där befintlig handda-en
tor/kalender tänkt försesär med digital-TV-mottagareatt samt mot-en

för mobiltelefonnät, figurtagare 19.ett se
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ii

irundradionétDABProgramkanal
Sändare

DigTV—mottaga AccessTransportnälAccess-
närnär

mobillelefonnätReturkanali Mottagare
Sändare/GSM --,.-_-______--____---____..-_______ i TransportnätAccess-mottagare inä i

med-sändareTVFick-TV-
interaktiv program-kommunikalor
styrning.

därusymmelrisktjänstbeskriven/örKommunikuliansmode//en20.Figur en
olikaIvá u/nyrrjax.nä

figur 20.ifick-TV-systemet visasförbeskrivningenprincipiellaDen
förterminalbärbaratrådlösadennafördesammaPrinciperna somär

tjäns-åstadkommaanvänds förTvå atttelevisionssystem. nätdigitala
i ñck-TV-mottagaren.terna

terminalerInbyggda

kräverelektronik ochprodukter harl andraoch mångavitvarorBilar,
därfinnsfáltprovtankar ochLångtgåendereparation.underhåll och

inprogrammerathjälpmedbilinbyggda i ettterminaler un-t.ex. aven
serviceverkstad via ettkontaktarautomatiskt mo-derhållsprogram en

behovmeddelakunnaskärmviatillförbiltelenät avägaren omatt en
utvecklasmaskin-till-maskin-kommunikationSådanföreligger.service

marknad bedömsDennaStöldskyddnödsituationer,också för avm.m.
denochmobilmarknadenförsprånganalytikervissa nästa storasom

förslagolika över-givaretillverkarverkstadsindustrindel avsomav
positionsangivelseslitage,tryck,vakning m.m.temperatur,av
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4 Marknadskonvergens

De tidigare beskrivna formerna konvergens har alla kunnat kopplasav
till den s.k. kommunikationskedjan: nätkonvergensen infrastrukturen

kanalen, terrninalkonvergensenrör sändare ochrör ochmottagare
tjänstekonvergensen detrör i kedjan.transporterassom

I detta avsnitt beskrivs den fjärde konvergens: marknadskon-typen av
Denna kan diskuteras utifrån värdekedjor och inte i direktvergensen.

anslutning till kommunikationsmodellen. Det finns mängd olikastoren
rita värdekedjorsätt på och det saknasatt generellt vedertagenen mo-

dell. Det dock möjligt principielltär diskutera värdekedjaatt bestå-en
ende olika alla har anknytningtre till kommunikationsmo-stegav som
dellen och till de tidigare diskuterade områdena. Dessa föl-ärtre steg
jande:

Innehåll skall produceras och eventuellt också paketeras på olika
Detta innefattar dåsätt. både olika former underhållning ochav mer

nyttoinriktat innehåll olika exempelvis databaser ochtypersom av
nyhetstjänster. Detta har främst,om inte entydigt och självklart,än
anknytning till den tidigare diskuterade tjänstekonvergensen.
Innehållet skall sedan distribueras till användaren och denna distri-
bution sker via någon kanal. Således berör detta område infrastruk-

och det har kallats nätkonvergens.turen som
Användaren skall slutligen kunna del informationen eller inne-ta av
hållet via någon form terminal och detta har anknytning tillstegav
apparatkonvergens.

Traditionellt har dessa varit relativt åtskilda verksamheter.sett Det har
funnits bolag har producerat innehållet exempelvis produktions-som
bolag för TV och radio, andra har distribuerat materialet Teracom,
kabel-TV-bolag, traditionella teleoperatörer Telia m.fl. och kon-som

har kunnat del det olikasumenten formerta terminalerav genom av
tillverkade ytterligare företag Sony, IBM, Philips m.fl..av en grupp
Till den företag kan också mjukvaruföretagsenare gruppen av som
Microsoft räknas.

Under år har dock allt fler företag eller mindre försiktigtsenare mer
försökt expandera sin verksamhetatt angränsande områden. En
sådan expansion kan ske olika uppköp, alliansersätt, ellergenom
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exempel påhel florafinnsverksamhet. Det avstarta enatt egengenom
Ettursprungliga.detområdenandrapå änsigförsöksådana att ta

kommernedan,exempelantal dessa omlitet presenteras nyamenav
samarbetenexisterandeEftersomveckovis.falli alladagligen såinte

detomstrukturering sker ärständigochoftarelativtupplösesockså en
dockFörhoppningsvisaktuell.helthär listasådansvårt gergöraatt en

utvecklingenför hurkänsla ut.listan seren

utförligarenågotdockkommersåexempeldessaInnan presenteras en
fråndåutgårdiskussionsådanEnvärdekedjediskussion presenteras.att
alltivärdekedjavarsinmedbranschertidigarevad separataatt varsom

värdekedja.medbranschblirgradhögre ensamma

Värdekedj1 or

från råvaravärdekedjorÄven hurklart utprincipielltdet är serom
olikadekanslutprodukt så stegentillmellanstegfleraelleröver ett en

döpsolikadeoch vaddet stegenHurflertal olika görsritas på sätt.ett
detbransch presente-vilken ärgradi högnaturligtvistill beror som

sakIpå sittdet sätt.också egettenderar göraaktörerolika attmenras,
härpresentationeninskränksdärförochmarginellskillnadendockblir

Sanders DempseySquire,frånexempel hämtattill Detta ärsätt.ett
fyrautifrånsituationtraditionellbeskriver19982 ochAnalysys en
vissMedkunder.tillsigvänderallabranscherolika ensammasom

häri dendiskuteras rapportenbranschernadeanpassning till tre som
figur 21.enligtvärdekedjordessa utser

deteftersomsådanavertikalaenbartvärdekedjorZ3 medfortsättningenI avses
värde-horisontellamissvisandeegentligen att prataframgått är omsom —- vertikalakallasså detförvirrandedetdock är attkedjor. Notera somatt nog

tillvägagångssättetableradehorisontellt. Dettaalltid ritasprincipivärdekedjor
här.ocksåföljs

Regulatorythe EUAdapting1998Analysys24 Sanders DempseySquire,
for the Euro-studyMultimedia Environment,DevelopingtheFramework ato

ff.sid. 85General XIII,DirectorateCommissionpean
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lT/ lnformations- Mjukvaru- System- Datortillv/
data skapande design integration Natverks-S .

leverans

Tele- lnformations- Tillhanda- Tillhanda- Tenninal- An-
kom skapande hållande hållande tillverking vändareav avS service infrastruktur

Media lnnehålls- Förpackning Distribution Terminal-
skapande innehåll försäljningav .

Figur Zl Vardekedjorför de branschernadata, telekommunikationtre ochmedier.s Kalla: Squire,
Sanders Dempsey ÖversattAnalysys,1998.sidan 86. ochbearbetad

Med konvergensutvecklingen glider dessa branscher allttre närmarenu
varandra och de börjar konkurrera varandras traditionella områden.
Resultatet detta blir värdekedja där distinktionen mellan deav en ny
olika branscherna inte längre lika tydlig.är Denna situation kan illustre-

i figur 22:ras som
dennaI nya värdekedja ingår både terminalförsäljning och tillhanda-

hållande infrastruktur tidigare.av som

Skapande An-Packning Tillhanda- Tillhanda- Terminal-avAktivitet innehåll Vändinnehålloch hållande hållandeav försäljningav avp pservice service infrastrukt. are

Leverans Anpassning Plattform Transportav AccessFunkno"A innehåll connecti-varu-
mårkes- vity
skapande

Figur 22. Värdekedjorför de branschernadata. telekommunikationtre ochmedier. Kalla: Squire,
Sanders Dempsey ÖversattAnalysys,l 998,sidan87. ochbearbetad.

Värt kommentera ocksåatt det finnsär skillnad mellan förpack-att en
andet innehåll till attraktivt paket å sidanett och tillhandahållan-av ena
de service å den andra. Med det aktörer framförav senare avses som,
allt med hjälp Internet och mjukvara används där, kan erbjudaav som
kunder tjänster olika slag infrastruktur.ägautan kanatt Detav egen
handla tjänster kräver specifik exempelvisom som programvara pro-

RealAudio möjliggörgrammet radiosändning via Internet ellersom
informationstjänster inte kräver detta exempelvis söktjänster.om som

25http://www.realaudi0.com/
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olikafleraoch tjänster typerinnehållförpackningSlutligen kan avseav
eller SunIBMföretag somhärfinnsExempelvis somaktörer.av

infrastruktur,paketmed helatill företagsigvänderfrämst av
ocksåfinnsapplikationer. l-lärspecifikaförochconnectivity program

erbjudandemedmarknadtillvänder sig meromaktörer storensom
informationstjänster.skräddarsyddamindreeller

avsnittföljandegenerell nivå. Iutvecklingen gesSå långt enom
konverge-förändringenpåbörjat motaktörerexempelnågra ensom

exempelfåtalbaradettaredan är ettmarknad. Som nämnts enrande
förhoppnings-de kansaker,skertidendet heladärutveckling mennya

förändringen.riktningenaningvis omge en

marknadskonvergens0exempelONagra4.2 pa
Medie-IT-Telekom-Konsument-

branschenbranschenbranschenelektronik

innehålls-Te"mia FörlagHârdvam/dator--Apparattill - -- Verkare ägaretillverkareVerkare ,II Produktions- Dj
bolagMjukvamlSwitchtillverkare a mm.film/TWradioprogramtillverkarecircuit-packet-.Distributörer

Transmissions-//
Dataservice-utrustning.Komponent-
byråer Distributörertillverkare kabel.radiosatellit, E

Infrastruktur-
Operatorer, ägareD Komponent-te|efoni. Internet, Raben-Vsat IZdamm mndradiotillverkareg LJ distributörer

ÖvrigaInfrastruktur-—
Konsu|terweb-ägare
byråermflprovideService vi.,

Konsulter4/Konsulter

emellan.rörelserdembranscherocholikamellansambandet23: FigurenFigur visar

deiExemplenkonvergens. termerexempel påNedan några avgesges
med-vilketfigur 23,ibranschernaursprungliga presenterassomtre

kanVidaretele/medier.ochIT/medierIT/tele,relationer:olikaför tre
inomdettaTydligastbranscherna. ärinomske konvergensdet en av

till vissExemplenavsnitt. ärdärförtelebranschen. egetDetta ettägnas
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del internationella eftersom de dominerande aktörerna ofta ochär stora
eller mindre globala bolag. Vi använder igen den i inled-mer oss av

ningen sammanfattande bilden figur 13 de olika branschernas ut-av
veckling för tydliggöra dynamiken i denna.att

Tele

Konvergensen inom telebranschen ganska uttalad.är Med tele avses
här inte bara telefoni dataöverföring.ävenutan Ett mycket viktigt skäl
till konvergensen inom detta område IP:s allt betydelseär ochstörre
den därmed försvinnande skillnaden mellan infrastrukturer dedicerade
för data- respektive röstkommunikation. Ett med svenska och nordiska

näraliggandeögon exempel leverantörerär traditionell telekom-att av
munikationsutrustning Ericsson och Nokia i allt högre grad kon-som
kurrerar med utrustningsleverantörer baserad på Intemetteknik som
Cisco. Både Ericsson och Nokia for denna utvecklingmötaattagerar

liera sig med tillverkareatt och datakommuni-genom router-av annan
kationsutrustning. Andra exempel där gåroperatörer ärsamman
sammanslagningama de amerikanska Bell-bolagen till det Texasba-av
serade SBC. MCI/Worldcom och UUNET, CableWireless andraär
exempel på hur går förstora operatörer bli ännuatt större.samman
Engelska mobiloperatören Vodaphone har för 58 miljarder US-dollar
köpt amerikanska motsvarigheten Airtouch Communications vilket in-
nebär de 70% i Sverigeatt äger verksamma Europolitan.av

IT/tele

Ericssons allt tydligare inriktning mobila internet- och multimedi-mot
elösningar också uttalad.är Ett exempel på detta allians medär No-en
kia, Motorola och Psion i Symbian skall utveckla operativ-ettsom

för mobila ochsystem terminaler. direktEn konkurrentsystem till den-
allians det Microsoftär och Qualcomm startade företagetna Wire-av

lessknowledge ska hjälpa mobiltelefoniföretagen lanserasom att nästa
generations integrerade trådlösa data-och teletjänster Dagens IT, 18
november, 1998.
Ett exempel företagetannat är Netscape har köpts företagetsom upp av
America On-Line AOL. Köpet värderas till 4,2 miljarder US-dollar.

2°Nyhetsbrevet Market Analyser, October 1998.
27http://www.symbian.com/
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/medierI T

sigocksådetÄven harIT-företag gettursprungligenNetscape är ettom
portal-webbsida Internet.s.k.sininnehållsområdet genom

telekom-sigbreddarbarainteMicrosoft motgäller ocksåDetta som
inne-verksamheter påolikaisigocksåmunikationssidan utan ger

uppköpsbud ävenolikabarahör inte utandethållsområdet. Till senare
nättid-bl.a.medNetworkMicrosoftTheverksamheternystartade som

kabel-TV-iockså investeratSlate. Microsoft harningen pengar
medier.distributioninfrastruktur ochföretag av

ele/medierT

medi-ochtele-mellankonvergensexempelantalocksåfinnsDet ett
hafrånTelia,detta attexempelsvenskt ärebranschema. Ett som

undantagetinfrastrukturtillhandahållareochtelebolagvarit ett rent av
innehållsområdet. Ettsigsöktdelviskatalogtjänster m.m.del moten

AB,OnlineScandinaviabolagetexempel detta är sam-somannat
teleoperatö-norskalikaledesochSchibstedmedieaktörennorskaägs av

exempelvis kommu-drivssamarbetedettaförTelenor. Inom ramenren
OnlineScandinaviaPassagen. ut-marknadsplatsenochnikations-

viaerbjudas In-skalldigital-TV-tjänstinteraktivocksåvecklar somen
liknan-erbjudermed de företagkonkurrerartemet." Därmed somman

företagetomskrivnadetexempelvismarknätet,viade tjänster
CellDTV.

med Dis-samarbeteTele2exempelsvenskt ettstartatEtt ärannat som
svensklevereraskall Tele2samarbeteFör dettaInom enramenney.
Tele2Därigenomför bam.webb-tjänst taramerikanskversion av en

tjänst.erbjudaocksåtillbarafrån operatör att enattsteget vara en

tidningaralla dekonvergenshär ärexempel denAndra somtypen av
denågraallt frånsigkan attInternet-tjänster. Det röra avstartat om

tillhemsidaläggspapperstidningentrycks iartiklar ut avan-ensom
svensktpapperstidningen. Ettiåterfinnsintespecialtjänstercerade som

finansiella tjäns-antalharFinanstidningenexempel detta ettär som
hemsida.sinter

28 Q9://www.slate.com
2°http://www.scandinaviaonIine.se/
3°httQ://www.1assagen.se/
3 november, 1998.IT, 18Dagens

digital-TV.inomverksamhet32 Cellsbeskriverhttp://www.celldtv.com/
33http://www.fti.se/
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internationelltEtt exempel denna konvergens, bely-typ ärav som
sande det stoppades,även försök till alliansär mellan de tyskaettom
mediebolagen Bertelsmann och Kirch telekommunikationsopera-samt

Deutsche Telekom.tören Syftet med detta samarbete ursprungligenvar
skapa plattform för digital iTV Tyskland,att eftersom dennaen men

allians skulle ha fått monopolsituationnärmast de nödvändigaen
avkodama stoppades samarbetet EG-kommissionen. Med storav san-
nolikhet kommer dock liknande planer igen, dessaatt presenteras av
och/eller andra aktörer.

Slutligen svenskt exempel, visar det inte baraett deatt är tresom
branscher hittills behandlats intresse. Telia arbetar medärsom som av
diverse olika former elektronisk handel bl.a. innebär betal-attav som
ning förmedlas i samarbete med MeritaN0rdbanken.3

"K,Ii.|":. BIBL.

air199:;

l srcçzcariom

34Se exempelvis Dagens nyheter, 981112.
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