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Høring  -  forslag til endringer i forskrift 28.02.1997 nr. 153 om kringkasting  -
listeføring av begivenheter av vesentlig samfumismessig betydning

Vi viser til brev av 24. juni 2011 fra Kulturdepartementet vedlagt et høringsnotat om
listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Forslaget innebærer at en skal legge til rette for at utvalgte begivenheter av vesentlig
samfunnsmessig betydning blir vist på vederlagsfritt fiernsyn som når ut til en betydelig
andel av befolkningen. KUD viser til at prisene på fiernsynsrettigheter har økt de siste
årene, og at mye tyder på at konkurransen mellom de ulike kringkasterne er skjerpet.
KUD skriver at vederlagsfrie fiernsynskanalers muligheter til å nå fram i prisdrivende
budrunder er begrenset, og at det derfor er en fare for at sendinger fra enkelte store
idrettsarrangement kun tilbys av betal-TV-kanaler. KUD foreslår at listen av
arrangement skal omfatte OL og ulike VM- og EM-arrangement bl.a. i fotball for menn,
håndball for kvinner, ski, skiskyting og alpint.

KUD skriver i høringsnotatet, vedrørende EU-kommisjonens praksis ved godkjenning
av slike lister, at medlemsstatene ved utvelgelsen av begivenheter skal sørge for at
reguleringen har minimale konkurransemessige virkninger. Finansdepartementet antar
ut fra dette at tilsvarende vil gjelde for ESAs godkjenning av en norsk liste. I lys av dette
savner Finansdepartementet en nærmere beskrivelse av virkningene på konkurransen i
fiernsynsmarkedet og tilknyttede markeder ved den reguleringen og listen av
arrangement som det her legges opp til.
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Utover dette har ikke Finansdepartementet merknader til høringsnotatet på det
nåværende tidspunkt, men ber om å bli involvert i den videre prosessen.
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