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Utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram -
høring

Vi visert til brev av 31. januar 2013 fra Kulturdepartementet med utkast til lov om
beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram. Samferdselsdepartementet har
følgende merknad til utkastet.

Den raske utviklingen innen medieteknologi har de senere årene ført til at en rekke
"bildeprogram"nå enkelt kan fremvises på pc, nettbrett og mobiltelefoner, der
overføringen av innholdet skjer over elektroniske kommunikasjonsnett.
Samferdselsdepartementet er opptatt av at tilbydere av elektroniske kommunikasjons-
nett eller -tjenester omfattet av ekomloven, ikke uten videre skal pålegges et selvstendig
ansvar for innholdet som formidles/overføres over ekomnett uten at de på forhånd er
definert som "bildeprogramdistributør"i tråd med utkast til lov § 2 bokstav d. En slik
forståelse vil være i overensstemmelse med beskrivelsen av aktørene i markedet
(proposisjonens pkt. 5.1) og beskrivelsen av gjeldende innholdsregulering på Internett
(propo sisjonens pkt. 6.6).

Bruk av begrepet "tilgjengeliggjør" og "tilgjengeliggjøring"
Samferdselsdepartementet har merket seg at det i utkast til ny § 10 første ledd og § 11
første ledd benyttes begrepet "tilgjengeliggjør"og "tilgjengeliggjøring".
Samferdselsdepartementet ønsker at Kulturdepartementet her understreker at
begrepet i denne sammenheng ikke er knyttet til overføringsmåten/teknologien.

Bruk av begrepet "tjenestetilbyder"
Samferdselsdepartementet har merket seg at det i utkast til ny § 10 bokstav b og § 11
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bokstavb benyttesbegrepet"tjenestetilbyder"uten at detteer særfigdefinerti lovens
§2.Detforutsettesderforat begrepetvisertildet definertebegrepet
"bildeprogramdistributør"som benyttes i § 8 og som er definert i § 2 bokstav d, slik at ikke
andre blir ansvarlig for gjennomføring av alderskontroll og informasjonsplikt enn de som
omfattes av begrepet definert i § 2 bokstav d.

Samferdselsdepartementet ønsker at Kulturdepartementet tar inn de nevnte
avgrensningene i lovproposisjonen. Dersom det skulle være spørsmål til merknadene
/avgrensningen ber Samferdselsdepartementet om å bli underrettet.
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