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ALLMENNKRINGKASTINGSRÅDETS MERKNADER TIL EU-KOMMISJONENS
FJERDE RAPPORT OM GJENNOMFØRINGEN AV TV-DIREKTIVET

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 14. januar i år vedlagt EU-kommisjonens
fjerde rapport om gjennomføringen av TV-direktivet. I rapporten presenterer Kommisjonen et
arbeidsprogram med sikte på å drøfte eventuelle behov for å tilpasse de lovgivningsmessige
rammene til den markedsmessige og teknologiske utviklingen.

Rapporten ble behandlet i Allmennkringkastingsrådets møte den 30. januar i år.

Rådet mener at arbeidsprogrammet tar opp viktige prinsipielle sider av de lovgivningsmessige
rammene, som også er vesentlige for å sikre allmennkringkastingens posisjon. Rådet vil på
generelt grunnlag understreke betydningen av arbeidet med å ivareta de målsetningene som
emnene representerer, også ved hjelp av juridiske tilpasninger av direktivet, dersom den
markedsmessige eller teknologiske utviklingen krever det. Rådet vil også peke på at
gjennomføringen av direktivets bestemmelser om kringkasting av ”viktige begivenheter”
berører spørsmålet om sendingenes alminnelige tilgjengelighet, noe som er et sentralt
allmennkringkastingsprinsipp. Rådet mener formidlingen av slike ”viktige begivenheter” ikke
bør foregå i lukkede kretsløp, slik blant annet formidlingen gjennom pay per
view/betalingskanaler forutsetter.

Kommisjonen har foreslått retningslinjer for etablering av nasjonale tilsynsmyndigheter
innenfor det audiovisuelle område, jf arbeidsnotatets emne nummer 5, punkt 3 om de nasjonale
tilsynsmyndigheters rolle. Ett av prinsippene som skisseres er at tilsynsmyndighetene skal være
uavhengige av regjeringen og aktørene/kringkasterne. I tråd med dette mener
Allmennkringkastingsrådet at det bør etableres en uavhengig tilsynsmyndighet på mediefeltet,
atskilt fra forvaltningen. Rådet er følgelig skeptisk til at det nye medietilsynet som regjeringen
foreslår opprettet samlokaliseres og legges under samme ledelse som forvaltningen.
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