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Forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for
gjennomføring av AMT-diretivet i norsk rett mv - Høring

Vi viser til brev av 17. november 2010, vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i
kringkastingsloven og åndsverkloven for gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett.

Innledningsvis ønsker vi å påpeke at Samferdselsdepartementets interesser i denne
saken er basert på at vi gjennom ekomlovgivningen regulerer rammebetingelsene for
netteierne som gjennom forslaget til endring i kringkastingsforskriften vil bli påført en
plikt til å videreformidle allmennkringkasting. Samferdselsdepartementet har ved flere
anledninger tidligere kommentert og motsatt seg Kulturdepartementets forslag til å
utvide formidlingsplikten i kringkastingsregelverket til å omfatte alle plattformer.

Samferdselsdepartementets tidligere merknader:
Samferdselsdepartementet ble i brev av 20. januar 2010 bedt om å inngi merknader til
forslag om endring av reglene om formidlingsplikt i kringkastingsforskriften. Vi viser til
vårt innspill oversendt Kulturdepartementet 26. januar 2010. Samferdselsdepartementet
sendte den gang inn en vurdering av hvor viktig det var ikke å pålegge formidlingsplikt
på plattformer som ikke var ment til å formidle kringkasting. De samme hensyn gjør
seg igjen gjeldende overfor det vedlagte høringsnotat.

Samferdselsdepartementet mener det ikke er grunnlag for å pålegge formidlingsplikt
for allmennkringkasting i mobilkommunikasjonsnett og finner på det grunnlag at den
foreslåtte endringen i kringkastingsloven § 4-3 første ledd favner for vidt. Selv om disse
nettene i prinsippet kan formidle noe kringkastingsinnhold, er ikke kapasiteten på
plattformen egnet for formidlingsplikt. Samferdselsdepartementet ber om at det blir tatt
hensyn til denne avgrensningen ved utformingen av lovbestemmelsen og fremmer
herved følgende forslag til endring:
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Ordlyden  "nett som kan formidle kringkasting"  endres til  "nett som er ment til formidling
av kringkasting".

Samferdselsdepartementet viser for øvrig til brev av 23.11.2009 og de vurderinger som
er gjort der av spørsmålet om å utvide formidlingsplikten til andre plattformer enn
kabelfiernsyn.
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