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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I
KRINGKASTINGSFORSKRIFTENS REGLER OM FORMIDLINGSPLIKT

Høringsnotatet gjelder forslag til endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om
kringkasting.

Ad formidlin s likt via enhver lattform
Norwaco har tidligere argumentert for likebehandling av forskjellige plattformer med hensyn til
formidlingsplikt. Vi viser til hva vi skrev i høringssvar av 30. juni d.å. og gjentar dette:

athrine Nagell
aip«

direktør

Oslo 12. november 2009

"Departementet foreslår i høringsnotatet at alle kringkastingsplattformer skal behandles
likt. Norwaco er av den oppfatning at kringkastingsforskriften, som andre forskrifter og
lover som angår kringkasting og videresending av TV- og radiokanaler, skal og bør være
teknologinøytrale. Det er positivt at rammevilkårene blir de samme på alle plattformer."

Ad formidlin s likti e kanaler
Når det gjelder formidlingspliktige kanaler er TV2 foreslått tatt ut av forskriften i § 4-2 som
formidlingspliktig kanal, og det foreslås i stedet at myndighetene kan utpeke formidlingspliktige
kanaler. Videre foreslås at formidlingsplikten (for utpekte kanaler) ikke skal ha betydning for
kringkasterens vilkår hos distributørene i det markedsmessige vilkår skal gjelde.

Norwaco har senest ved Kabeltvistnemndas1 avgjørelse av 29. april d.å. i sak om vederlag for de
rettigheter Norwaco representerer i TV2's programflate etter åndsverkloven, fått medhold i at
formidlingsplikten i seg selv ikke er til hinder for distributørenes vederlagsplikt.

I den forbindelse kan det også være aktuelt å peke på nettopp Kabeltvistnemnda som dagens
tvisteløsningsorgan hva gjelder vilkår for videresending ved tråd. Dette i forhold til at det i media
fremgår at det vurderes opprettet et organ som er tiltenkt en rolle med hensyn til fastsetting av
markedsmessige vilkår ved uenighet mellom kringkaster og distributør.
Om det opprettes et slikt organ må myndighetene være klare på hvilke tvister om vilkår som
kan/skal bringes inn for hvilket organ.

Med vennlig hilsen
for Norwaco
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