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Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Ert diarienummer Fi2017/01644/OU
Myndigheten för press, radio och tv lämnar endast synpunkter på de delar av
betänkandet som rör myndighetens ansvarsområde.

Föreslagna ändringar i 6, 7, 8 och 15 kap. radio- och tv-lagen
Myndigheten har inga invändningar mot förslagen.

Utvidgning av 16 kap. 15 § radio- och tv-lagen
Enligt utredningen bör hänvisningar till de ovan nämnda bestämmelserna som
rör tv-sändningar (samt en regel om måttfull marknadsföring i förslaget till
spellag [2018:100]) införas i 16 kap. 15 § radio- och tv-lagen (2010:696). Det
skulle innebära att Myndigheten för press, radio och tv får en utökad
befogenhet vad gäller tv-sändningar från andra EES-länder som, helt eller
huvudsakligen, riktar sig mot Sverige. Myndigheten vill här lyfta de
tillämpningssvårigheter som regleringen troligen skulle innebära (och som den
gällande regleringen innebär idag).1 Om ett visst programföretag inte frivilligt
går med på att följa exempelvis spelreklamsförbudet får myndigheten vidta
vissa åtgärder. Innan det sker måste dock myndigheten visa att
programföretaget etablerat sig i en annan EES-stat för att kringgå förbudet.
EU-kommissionen och den berörda medlemsstaten ska också ha fastställt att
åtgärderna är förenliga med unionsrätten. I betänkandet nämns (s. 748) att det
kan diskuteras hur effektiv en sådan bestämmelse kommer att vara i praktiken.

1

I sammanhanget vill dock myndigheten uppmärksamma att AV-direktivet är föremål för en
översyn.
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Om de utländska spelföretagen inte skulle ansluta sig till det föreslagna
licenssystemet i den utsträckning som utredningen räknar med (s. 41)
uppskattar myndigheten att samarbetsbestämmelsen kommer att aktualiseras i
ökad utsträckning. Med hänsyn till utformningen av bestämmelsen bedömer
myndigheten att den då endast i undantagsfall kommer att kunna tillämpas
fullt ut.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson
efter föredragning av juristen Ola Vigström.
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