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FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM FORMIDLINGSPLIKT -
HØRINGSUTTALELSE FRA MODERN TIMES GROUP

1 INNLEDNING

Det vises til høringsbrev fra Kultur- og Kirkedepartementet av 11. juni 2009 vedlagt
høringsnotat med forslag om endringer i kringkastingsforskriftens regler om
formidlingsplikt.

Vi vil med dette inngi høringsuttalelse på vegne av Modern Times Group MTG AS
("MTG").

2  GENERELT OM HØRINGSNOTATET

Høringsnotatet legger opp til en betydelig utvidelse av formidlingsplikten i kring-
kastingsforskriften, slik at formidlingsplikten heretter etter forslaget skal omfatte alle
distribusjonsplattformer for fjernsyn og i tillegg omfatte flere kanaler enn før. Blant
annet foreslås at ikke-kommersielle kanaler skal være omfattet av formidlingsplikten,
og at formidlingsplikten skal omfatte alle distribusjonsplattformer.

Høringsnotatet er meget kortfattet (drøyt én side). Notatet inneholder f.eks. ingen
drating av forholdet til Forsyningspliktdirektivet, jf. direktiv 2002722/EF, som
oppstiller rettslige skranker for bruken av formidlingsplikt, se punkt 3 nedenfor.

Heller ikke inneholder høringsnotatet noen redegjørelse for den forholdsmessighets-
vurderingen departementet har foretatt ut over å gjengi konklusjonen om at "Den
samfunnsmessige gevinsten av å sikre formidling for ikke-kommersielle kanaler anses å
være høyere enn den ulempen som pålegges den som eier eller driver nett. Et pålegg om
å sette av plass til en ikke-kommersiell kringkaster kan ikke anses å være en uforholds-
messig belastning."

Videre inneholder høringsnotatet heller ingen vurdering av de økonomiske og admini-
strative konsekvenser, ut over å postulere at den merbelastningen som pålegges den som
eier eller driver et distribusjonsnett, vil være "minimal" Hver kanal som distribueres
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over satellitt krever en egen transponder for formidling. Formidlingsplikten vil dermed
representere en betydelig merkostnad for distributøren med mindre kringkasteren skal
dekke denne merkostnaden. Dette er ikke reflektert i høringsnotatet når det konkluderes
med at "[e]t pålegg om å sette av plass til en ikke-kommersiell kringkaster kan ikke
anses å være en uforholdsmessig belastning", slik at [m]erbelastningen som følge av
formidlingsplikt [...] blir minimal", se punkt 2 nedenfor.

På samme måte er det i høringsnotatet ikke foretatt noen særskilt drøftelse av hvorvidt
et identisk sett med formidlingspliktige kanaler på samtlige plattformer innebærer en
forholdsmessig regulering. MTG mener det er mye som taler for at formidlingsplikt er
vesentlig mer tyngende for satellittoperatørene enn for kabel-tv-operatørene. Dette
skyldes at satellittoperatørene som nevnt over vil måtte benytte en egen transponder,
som må leies for hver enkelt kanal, mens kabel-tv-operatørene allerede disponerer et
eksisterende nett med tilnærmet ubegrenset kapasitet, slik at det ikke innebærer noen
merkostnad å distribuere en eller flere ekstra kanaler.

Etter MTGs oppfatning er det beklagelig at forslaget til påleg om formidlingsplikt ikke
har blitt gjort til gjenstand for grundigere forberedelse fra d partementets side enn det
som fremgår av høringsnotatet. MTG anbefaler derfor depart mentet å gjøre en fornyet
vurdering av forslag om utvidet formidlingsplikt.

3 FORHOLDET TIL DIREKTIV 2002/22/EF

EUs ekomregelverk, som er innlemmet i EØS-avtalen og de ed bindende for Norge,
inneholder begrensninger i adgangen til å bruke formidlingspl kt som virkemiddel.

Direktiv 2002/22/EF (forsyningspliktdirektivet) bestemmer i denne forbindelse i
artikkel 31 at formidlingsplikt kun skal benyttes der det er  "nødvendig for å nå klart
fastsatte mål i allmennhetens interesse".  Videre skal forpliktelsene være proporsjonale
og transparente. Etter MTGs oppfatning inneholder ikke høringsnotatet noen tilstrekke-
lig utredning av behovet for og forholdsmessigheten av den formidlingsplikt som
foreslås pålagt distributørene, verken generelt eller for den enkelte plattform og kanal.
Det er derfor etter MTGs syn vanskelig på bakgrunn av høringsnotatet å vurdere om den
utvidelsen av formidlingsplikten som foreslås er i overensstemmelse med direktivet.

MTG mener flere elementer i den foreslåtte reguleringen står i et tvilsomt forhold til
direktivets bestemmelser.

4 KONSEKVENSENE AV FORMIDLINGSPLIKT FOR KRINGKASTERE
OG DISTRIBUTØRER

Slik kringkastingsforskriften § 4-2 lyder i dag, og slik høringsnotatets forslag er lagt
opp, innebærer formidlingsplikten at distributøren "plikter å formidle" de aktuelle
flernsynssendingene. Bestemmelsen sier imidlertid ikke noe om hvilke konsekvenser
formidlingsplikten har for kringkasterne, og regulerer heller ikke vilkårene for
distribusjon.
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Etter det MTG er kjent med er denne uklarheten i reguleringen av formidlingsplikt
bakgrunnen for en pågående tvist mellom kabel-tv-operatørene og TV 2 vedrørende
vilkårene for distribusjon av TV2s formidlingspliktige hovedkanal i kabelnett.

MTG vil oppfordre departementet til å benytte anledningen til også å rydde opp i disse
problemstillingene i forbindelse med revisjonen av regelverket om formidlingsplikt, slik
at tilsvarende tids- og ressurskrevende tvister kan unngås i fremtiden.

Etter MTGs oppfatning vil den rimeligste og mest balanserte løsningen være at
formidlingsplikten ledsages av en plikt for de aktuelle kringkasterne til å tilby
distributørene å formidle de formidlingspliktige kanalene på nærmere fastsatte vilkår.

5 DE ENKELTE DELER AV DEN FORESLÅTTE FORMIDLINGS-
PLIKTEN

5.1 Formidlingsplikt for ikke-kommersielle kringkastere

Høringsnotatets forslag til regulering innebærer at det på alle plattformer vil innføres
formidlingsplikt for "ikke-kommersielt fjernsyn med konsesjon". Av høringsnotatet
fremgår det at man med dette tar sikte på Frikanalen og eventuelle fremtidige tilsvar-
ende aktører.

MTG vil understreke at formidlingsplikt for denne typen kringkastere har mer inn-
gripende konsekvenser for distributørene enn formidlingsplikten som til nå har eksistert
for kabel-tv-operatørene. Høringsnotatet drøfter ikke hvilke konsekvenser dette skal ha
for reguleringen.

Bakgrunnen for denne forskjellen er at de kanalene som til nå har vært omfattet av for-
midlingsplikten er kanaler kabel-tv-operatørene uansett har ønsket å distribuere - ut fra
kommersielle vurderinger. Som det påpekes i høringsnotatet vil ikke dette nødvendigvis
være tilfelle for ikke-kommersielle kringkastere. I tillegg vil ikke-kommersielle
kringkastere ikke nødvendigvis selv besitte økonomiske ressurser til selv å finansiere
distribusjon på de ulike plattformer.

Etter MTGs oppfatning er det mye som taler for at den foreslåtte formidlingsplikten for
ikke-kommersielle kringkastere vil være i strid med kravet om proporsjonalitet i for-
syningspliktdirektivet dersom reguleringen, i tillegg til å innebære innskrenkninger i
distributørenes disposisjonsrett over kapasitet på plattformen, også velter kostnadene
ved distribusjonen over på distributørene. Under henvisning til direktivets artikkel 31
annet ledd og fortalens punkt 43 oppfordrer MTG derfor departementet til å implemen-
tere en kompensasjonsordning for formidling av slike kanaler. Det bemerkes i denne
forbindelse at hver kanal som distribueres over satellitt vil trenge en egen transponder
for formidling, slik at det i alle fall på denne plattformen er tale om en enkelt identifi-
serbar og betydelig merkostnad for distributøren.
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5.2 Formidlingsplikt for analogt lokal-tv

I høringsnotatet foreslås den gjeldende formidlingsplikten for  "bakkesendt allment
lokalfjernsyn  med konsesjon etter § 7-6"  videreført, samt utvidet til å gjelde samtlige
plattformer.

MTG merker seg at den foreslått formidlingsplikt etter ordlyden kun omfatter analogt
lokal-tv, og legger til grunn at dette er tilsiktet. Konsekvensen av dette er så vidt MTG
forstår at formidlingsplikten vil være uten reelt innhold etter 31. desember 2009, når de
analoge konsesjonene utløper. Allerede av denne grunn stiller MTG spørsmål ved nød-
vendigheten av å innføre formidlingsplikt for lokal-tv på satellitt på det nåværende tids-
punkt.

Videre vil MTG påpeke at mangelen på muligheter for lokalt differensierte sendinger
over satellitt gjør at formidlingsplikt for lokal-tv vil være vesentlig mer tyngende på
satellittplattformen enn for kabel-tv-operatørene. Dersom plikten skal oppfylles vil en
satellittoperatør måtte benytte en egen transponder for hver enkelt lokal-tv-kanal.
Formidlingsplikt for samtlige lokal-tv-konsesjonærer vil derfor medføre en ekstra, årlig
kostnad på flere titalls millioner kroner for en satellittoperatør. På bakgrunn av dette, og
fordi formidlingsplikten uansett vil  være  uten innhold fra 1. januar 2010, ber MTG
departementet om å revurdere innføringen av formidlingsplikt for lokal-tv over satellitt.

Dersom departementet skulle beslutte å gjennomføre utvidelsen av formidlingsplikt som
foreslått i høringsnotatet, mener MTG det må være klart at forsyningspliktdirektivets
krav til proporsjonalitet medfører at formidlingsplikten må ledsages av en ordning som
kompenserer satellittoperatørene for alle de merkostnader plikten medfører.

5.3 Bruken av formidlingsplikt for NRKs kanaler

Forslaget til § 4-2 i kringkastingsforskriften legger opp til at formidlingsplikten skal
gjelde  "Norsk rikskringkastings fjernsynssendinger",  i tråd med det som gjelder etter
dagens regulering for kabel-tv. MTG merker seg at det i høringsnotatet ikke er nærmere
angitt hvorvidt dette innebærer at enhver nåværende eller fremtidig fiernsynskanal
drevet av NRK vil  være  omfattet, og at høringsnotatet heller ikke inneholder noen
drøfting av behovet for og begrunnelsen bak formidlingsplikt for den enkelte NRK-
kanal.

Det fremgår som tidligere nevnt av forsyningspliktdirektivet artikkel 31 første ledd at
formidlingsplikt kun kan benyttes der det er nødvendig for å nå klart fastsatte mål i
allmennhetens interesse. MTG mener på bakgrunn av dette at det er behov for en
klargjøring av regelverket for så vidt gjelder NRKs kanaler.

Utgangspunktet for formidling av NRKs lisensfinansierte fjernsyns- og radiosendinger
må, slik MTG ser det, være at NRK plikter å tilby alle interesserte aktører å formidle
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disse vederlagsfritt. Dette er imidlertid ikke det samme som at alle slike tjenester bør
være formidlingspliktige. Etter MTGs oppfatning er det kun de av NRKs kanaler og
tjenester som tjener til å oppfylle NRKs samfunnsansvar, og som dermed inngår i NRKs
allmennkringkastingsoppdrag, som kan omfattes av formidlingsp/ikt. For andre kanaler
og tjenester må det være opp til distributøren å avgjøre hva det anses ønskelig å
formidle.

MTG mener det ikke er opplagt at alle NRKs nåværende og fremtidige
fiernsynssendinger vil kvalifisere som formidlingspliktige ut fra disse kriteriene, og ber
derfor departementet klargjøre omfanget av formidlingsplikten for NRKs kanaler.

6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

Etter MTGs oppfating mangler høringsnotatet den grundige vurderingen av behovet for
en videreføring og utvidelse av formidlingsplikten som kreves etter forsyningsplikt-
direktivet artikkel 31. MTG ber derfor departementet om å gjøre en fornyet vurdering
av forslaget om utvidet formidlingsplikt. Særlig ber MTG departementet om å revidere
bestemmelsene om formidlingsplikt slik at det fremgår eksplisitt at formidlingsplikten
medfører en tilsvarende plikt for kringkasteme til å tilby formidling på visse vilkår.

MTG mener formidlingsplikt for Frikanalen og tilsvarende kringkastere vil  være  i strid
med forsyningspliktdirektivets bestemmelser med mindre det etableres en ordning som
kompenserer distributørene for de merkostnader formidlingsplikten medfører.

Ettersom konsesjonene for analogt lokal-tv uansett utløper ved utgangen av 2009 ber
MTG departementet revurdere innføringen av formidlingsplikt for analogt lokal-tv på
satellitt. Dersom departementet går videre med høringsnotatets forslag, mener MTG
dette må ledsages av en kompensasjonsordning for å være i overensstemmelse med for-
syningspliktdirektivet.

MTG ber departementet foreta en vurdering av omfanget av formidlingsplikten for
NRKs kanaler. Etter MTGs oppfatning kan kun de av NRKs kanaler og tjenester som
inngår i NRKs allmennkringkastingsoppdrag omfattes av formidlingsplikt.

Med vennlig hilsen
for BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN

Hallvard Fæhn Oftebro
Advokatfullmektig
Saksansvarlig advokat: Helge Stemshaug
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