
 

 

 

Box 6803, 113 86 Stockholm 

Besöksadress: Drottninggatan 89 
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59 
E-post: kommerskollegium@kommerskollegium.se    www.kommerskollegium.se 

 YTTRANDE 

WTO-enheten 2022-11-17 Dnr 2022/01415-2 

Björn Strenger  

  

 Kulturdepartementet 

 Endast via e-post 

 

Yttrande över Kulturdepartementets 
promemoria Återkallelse av 
sändningstillstånd med hänsyn till 
Sveriges säkerhet (Ds 2022:20) 

Er referens: Ku2022/01405 

Sammanfattning 
Om regleringen kan träffa radio- och tv-tjänster som utgör informations-

samhällets tjänster rekommenderar vi att Regeringskansliet uppdrar åt 

Kommerskollegium att anmäla förslaget till kommissionen i enlighet 

med anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter (EU) 2015/1535. 

Kommerskollegium överlåter den närmare bedömningen i denna del till 

Regeringskansliet. 

Kommerskollegium bedömer inte att det föreligger någon 

anmälningsplikt enligt EU:s tjänstedirektiv.  

I övrigt har vi inga synpunkter på förslaget.  

Kommerskollegiums uppdrag 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka 

för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt. 

Generella synpunkter 
Kommerskollegium har utifrån vårt ansvarsområde inga synpunkter på 

förslaget utöver det som framgår under rubriken anmälningsskyldighet.  

Anmälningsskyldighet 
Enligt 20 § 6 p. förordningen (1996:1515) med instruktion för 

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i 
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enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller 

av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt 

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter, (EU) 

2015/1535.   

Tekniska föreskrifter kan bland annat vara krav på digitala tjänster och på 

informationssamhällets tjänster till exempel krav på den som 

tillhandahåller tjänsten, på tjänsten i sig eller på tjänstens mottagare. 

Tekniska föreskrifter som inte anmälts fast de borde ha gjort det, saknar 

rättsverkan och kan inte tillämpas mot enskilda.   

I förslaget till ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) införs bland annat 

krav på att den som sänder tv, sökbar text-tv och ljudradio med tillstånd 

ska bedriva sändningarna så att de inte orsakar fara för Sveriges säkerhet. 

Vidare finns bestämmelser om att tillståndet att sända dessa tjänster får 

ändras till annat sändningsutrymme. Det finns även bestämmelser om 

återkallelse av tillstånd för närradio och kommersiell radio. 

I anmälningsdirektivet finns undantag från anmälningsplikt för 

radiosändningar, tv-tjänster och televisuell teletext då dessa ej anses vara 

tjänster som tillhandahålls på en individuell begäran av tjänstens 

mottagare. Med tv-tjänster avses tjänster som tillhandahålls för samtidigt 

tv-tittande enligt en programtablå.   

Vad gäller text-tv framgår det vid en läsning av definitionen i radio- och 

tv-lagen att tjänsten skulle kunna uppfylla förutsättningarna i 

anmälningsdirektivet för att vara en informationssamhällets tjänst om 

ersättning kan utgå, till exempel skulle det kunna omfatta text-tv som är 

kommersiellt finansierad. Det finns dock ett undantag från anmälnings-

plikten för krav som gäller televisuell teletext. Det är inte närmare 

definierat vad som avses med teletext. Kommerskollegium bedömer att 

Regeringskansliet är bättre lämpade att avgöra om text-tv kan innefattas i 

begreppet teletext.  

Traditionella linjära radio- och tv-sändningar är inte att betrakta som 

informationssamhällets tjänster eftersom de inte sker på individuell 

begäran. I den mån regleringen ändå kan träffa radio- och tv-tjänster som 

utgår på individuell begäran, till exempel streamingtjänster kan dock 

anmälningsplikt aktualiseras. Om så är fallet rekommenderar vi att 

Regeringskansliet uppdrar åt Kommerskollegium att anmäla förslaget till 

kommissionen. Tekniska föreskrifter som syftar till att genomföra EU-

lagstiftning behöver dock inte anmälas, om inte ett utrymme till 

nationella lösningar har utnyttjats vid genomförandet av EU-

lagstiftningen.  
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Enligt samma regel i instruktionen till Regeringskansliet följer att 

Regeringskansliet även ska anmäla förslag till författningar i enlighet 

med informationsförfaranden som föreskrivs i tjänstedirektivet avseende 

nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet1.   

Tjänstedirektivet är tillämpligt på all tjänsteverksamhet som inte 

uttryckligen är undantagen. Audiovisuella tjänster är undantagna2 från 

tjänstedirektivets tillämpningsområde. Följaktligen aktualiserar inte 

förslagen i promemorian anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet. 

Ärendet har avgjorts av enhetschef Pernilla Trägårdh i närvaro av 

utredaren Björn Strenger, föredragande. 

Stockholm som ovan 

 

 

Pernilla Trägårdh 

Enhetschef 

   Björn Strenger 

   Utredare 

 

 

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 

marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5. 
2 Artikel 2.2 g. 
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