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Yttrande över promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio och
tv-program (Ds 2020:25)
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för
yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press,
radio och tv. Myndigheten har inte i uppgift att behandla upphovsrättsfrågor och har
mot den bakgrunden inte några synpunkter på innehållet i sak i förslagen annat än
vissa frågeställningar nedan. MPRT välkomnar och delar det övergripande
syftet med förlaget att förenkla och förbättra den gränsöverskridande
tillgången till radio- och tv-program.
MPRT konstaterar att terminologin i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) på flera punkter skiljer sig från
motsvarande eller liknande begrepp i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och radiooch tv-lagen (2010:696). I promemorian föreslås exempelvis att ljudradio- eller
televisionsutsändning ska ändras till radio- eller tv-utsändning (föreslagna 42 f § och 47 §
upphovsrättslagen). I både YGL och radio- och tv-lagen används dock begreppen
ljudradio- (inte bara radio-) och tv-sändning (inte tv-utsändning). MPRT anser att det
finns anledning att överväga en översyn av den terminologi som används i
upphovsrättslagen.
I promemorian diskuteras vad som avses med nyhets- och aktualitetsprogram.
Begreppet ”news and current affairs” finns även i AV-direktivet 1 och
innebörden av begreppet har prövats av granskningsnämnden för radio och tv
samt domstol (jfr Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande den 12 maj 2020
i mål nr 3600-19).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars om samordning av vissa
bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande
av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.
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Myndigheten för press, radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

Tel: 08-580 070 00
registrator@mprt.se
www.mprt.se
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Beslut
om
detta
yttrande
har
fattats
av
generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson. I den slutliga handläggningen har även
verksjuristen Kerstin Morast deltagit. Biträdande enhetschefen Anna Dingertz
har varit föredragande.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Anna Dingertz
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