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en kodex för elektronisk kommunikation

Ert diarienummer I2019/02319/D

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. Myndighetens uppdrag innefattar också att följa och analysera
utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Ett av
MPRT:s övergripande mål är att alla ska kunna ta del av mediernas innehåll.
MPRT yttrar sig endast över de delar i betänkandet som berör myndighetens
verksamhetsområde.
Avsnitt 25.1 System för villkorad tillgång

MPRT delar bedömningen.
Avsnitt 25.2 Tillämpningsprogram (API:er) och elektroniska programguider
(EPG:s)

MPRT delar bedömningen. Som information har MPRT tidigare haft i uppdrag att
följa utvecklingen av elektroniska programguider (EPG) och tillämpningsprogram
(API) samt att uppmuntra övergången till en gemensam standard för
tillämpningsprogram. Myndigheten såg då inget behov av reglering. MPRT kan enligt
radio- och tv-lagen (2010:696) vid tillståndsgivning för marksänd tv ställa upp villkor
att en tillståndshavare ska samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för
att främja tillgänglighet och konkurrens (4 kap. 9 § 8 radio- och tv-lagen). Med villkor
om teknisk samverkan avses bl.a. EPG:s och API:er (prop. 2007/08:8 s. 52). I
nuvarande tillstånd för marksänd tv finns villkor om att en tillståndshavare ska
samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syfte att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska bl.a. omfatta EPG och API.
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25.3.2 Interoperabilitet för digital tv-utrustning

MPRT är positiv till ett uppdrag att uppmuntra tillhandahållare av digitala tv-tjänster
att tillhandahålla utrustning som kan återanvändas med andra tillhandahållare av
digitala tv-tjänster.
MPRT är även positiv till förslaget att den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska
se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om den
inte är kompatibel med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster. Myndigheten anser
dock att tillsynen över en sådan bestämmelse bör ges till en myndighet med närmare
erfarenhet av denna typ av konsumentrelaterade frågor. MPRT noterar att en sådan
uppgift torde kräva ytterligare resurser.
I promemorian saknas även en analys av vilka konsekvenser bestämmelsen kan få för
tillhandahållarna. En sådan analys bör göras innan någon bestämmelse i denna del
införs.
Den närmare regleringen föreslås göras i verkställighetsföreskrifter. Det bör dock
övervägas om inte mer vägledning, rörande vilken digital utrustning som avses och i
vilken omfattning en sådan skyldighet kan ställas på en tillhandahållare, bör ges i lag.
25.3.3 och 25.3.4 Interoperabilitet för bilradiomottagare och andra
radiomottagare

MPRT delar bedömningen att möjligheten att införa särskilda krav på
interoperabilitet för andra radiomottagare än bilradiomottagare inte bör användas.
Myndigheten vill även upplysa om att reguljära DAB-sändningar sedan hösten 2019
bedrivs även av kommersiella aktörer, bl.a. Kilohertz AB.
25.4 Ändringar i standardlagen

MPRT är positiv till ett uppdrag att följa utvecklingen på området för
sändningsstandarder för ljudradio och tv, inbegripet att främja användningen av
standarder. MPRT meddelar bl.a. tillstånd att sända tv och kommersiell radio. Enligt
radio- och tv-lagen får myndigheten då ställa krav på att viss sändningsteknik ska
användas (4 kap. 9 § 7 och 13 kap. 9 § 3 radio- och tv-lagen). I sändningstillstånden
för tv och digital kommersiell radio anger myndigheten vilken sändningsstandard
som ska användas vid utsändningen. Det framstår därför som lämpligt att
myndigheten följer utvecklingen för standarder och även främjar deras användning.
Som MPRT uppfattar förslagen innebär ändringarna i lagen (1998:31) om standarder
för sändning av radio- och tv-signaler (standardlagen) att området för myndighetens
marknadskontroll minskar. MPRT har tidigare framfört att den marknadskontroll
som myndigheten är ansvarig för är mycket begränsad och att det ur samordningsoch effektivitetsperspektiv är lämpligt att t.ex. Post- och telestyrelsen tar över detta
ansvar. Myndigheten anser att skälen för en sådan förändring förstärkts genom de
ändringar som föreslås i standardlagen. MPRT vidhåller denna inställning i avvaktan
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på att den pågående utredningen om en översyn av svensk sektorslagstiftning som
genomför eller kompletterar de rättsakter som EU:s marknadskontrollförordning
omfattar, lämnar sitt betänkande (Dir. 2019:30).
I översynen av standardlagen bör TV genomgående skrivas med gemener (nya 3, 5,
6, 7 och 8 §§).
25.5 Vidaresändningsplikt

MPRT delar bedömningen att direktivets bestämmelser om vidaresändningsplikt inte
kräver några genomförandeåtgärder.
MPRT har i yttrande över betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av
ändringar i AV-direktivet, SOU 2019:39 ansett att en översyn av vidaresändningsplikten
bör ske mot bakgrund av marknadsutvecklingen och de förändrade distributionssätten av tv-tjänster (MPRT dnr 19/02767). Beroende på vilka förslag som 2018 års
tryck- och yttrandefrihetskommitté kan lämna rörande vidaresändningsplikt av
tekniska tilläggstjänster för personer med funktionsnedsättning skulle även denna
fråga kunna ingå i en sådan översyn. Även frågan om upptäckbarhet i onlinemiljö bör
utredas vidare, lämpligen i samband med en översyn av bestämmelserna om
vidaresändningsplikt.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson. I den
slutliga handläggningen har även enhetschefen Georg Lagerberg och verksjuristen
Kerstin Morast deltagit. Juristen Eva Bengtsson Åström har varit föredragande.
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