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1.

GENERELLT

1.1

TV4 Media välkomnar särskilt synkronisering av tillståndsperioder, och
har inget att invända eller tillägga i frågorna om information om ägande,
annonstid, eller återkallelse av tillstånd.

2.

AGGREGATORER

2.1

Med anledning av begreppet ”leverantör av medietjänst” samt det
faktum att både en aggregator och en utgivare av en beställ-tv-tjänst
eller tv-sändningstjänst skulle kunna benämnas leverantör av en
medietjänst vill TV4 Media i sammanhanget särskilt belysa frågan om
hur ansvar inför radio- och tv-lagen bör hanteras när utgivarens
medietjänst distribueras via andra plattformar än den egna.

2.2

TV4 Media anser att det är viktigt att skilja på å ena sidan en leverantör
av en medietjänst med ansvarig utgivare, så som TV4 Play, och å andra
sidan en distributör. Distributörens funktion är att distribuera innehåll
som någon annan är utgivare för. Rollen av aggregator är att vara
distributör av andras medietjänster. Ett företag kan ha både en
aggregators-tjänst och utöver den även ha en egen medietjänst med
ansvarig utgivare. Skilj på en leverantör av en medietjänst med ansvarig
utgivare - TV4 Play, och en aggregator - en distributör.

2.3

En leverantör av medietjänster är enligt radio- och tv-lagen den som a) har
det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller tvsändning, beställradio, beställ-tv eller sökbar text-tv, och b) avgör hur
innehållet struktureras.

2.4

I det faktiska medielandskapet är relationen mellan utgivare och
aggregator den att utgivaren är a) men inte b), medan aggregatorn är b)
men inte a).

2.5

Om en aggregator skulle anses träffas av samma uppsättning av vissa
bestämmelser i radio- och tv-lagen som de bestämmelser som samtidigt

gäller en utgivare av en beställ-tv-tjänst eller en utgivare av tv-sändning
i aggregatorns katalog, finns risk för så kallade grindvaktsproblem i
utgivarfrågor. För att säkerställa att ingen inskränkning i ansvarig
utgivares beslutsrätt kan ske i praktiken är det därför viktigt att tänka
över hur bestämmelser i radio- och tv-lagen kan tänkas krocka när en
utgivare levererar sin tjänst via en aggregator.
2.6

För att undvika alla former av så kallade grindvaktsproblem är det
viktigt att inte sammanblanda en aggregatorstjänst med en leverantör av
en medietjänst med ansvarig utgivare. Det skulle kunna
generera avgränsningsproblem i ansvarsfrågan.
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