
M

NORSKTIPPING

1.3. MAR 2006

08
N,762 -7 i- a

Kultur- og kirkedepartementet
Medieavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

REVISJON AV TV-DIREKTIVET - HØRINGSUTTALELSE

09.03.2006

Viser til høringsbrev av 3. februar 2006. Norsk Tipping er ikke høringsinstans, men
velger likevel å komme med enkelte betraktninger i forhold til direktivets innhold.

Norsk Tipping mener direktivforslaget har uavklarte spørsmål som berører
pengespillområdet og som vi derfor ønsker at norske myndigheter skal bidra til å
avklare.

Kommisjonens forslag til revidert TV-direktiv er et nødvendig initiativ for å etablere
et europeisk regelsett som sikrer innholdsindustrien felles og like retningslinjer og
som samtidig sikrer viktige samfunnsverdier.

Mangel på regulering i de grenseoverskridende regler skaper allerede i dag problemer
innen pengespill .  For eksempel  er TV3' s praksis i strid med norsk lov, men ikke i
strid med engelske regler,  på tross av at TV 3 sendinger klart er rettet mot Norge.

I det nye direktivforslaget er ett av de viktigste prinsippene nettopp at det er
senderlandets regler som skal følges.

Det foreslås også en rekke minstekrav til medlemslandene ,  for eksempel i forhold til
beskyttelse av barn og forbud mot tobakksreklame  (Artikkel  3g bokstav d og e).

Det er imidlertid uklart om pengespill er omfattet av det nye TV-direktivet.
Uklarhetene knytter seg både til spørsmålet om markedsføring av pengespill og
spørsmålet om ytelse av pengespilltjenester gjennom interaktive kanaler omfattet av
direktivet. Disse spørsmålene er ikke eksplisitt besvart i forslaget. Det er også
framkommet ulike svar i mediene, alle med Europakommisjonen som angitt kilde.
Denne uklarheten viser i seg selv behovet for klare regler på pengespillområdet.
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Dersom  det nye TV- direktiv ikke eksplisitt unntar pengespilltjenester fra direktivets
virkeområde kan det ha en rekke uheldige følger for det norske spillmarkedet:
• Det kan være  lovlig for  enhver som forholder seg seks. til engelske regler å tilby

som en del av sine TV sendinger pengespilltjenester til nordmenn.
• Vi vil  kunne få nye interaktive spillformer som ikke er tillatt for norske aktører

nasjonalt.
• Vi vil  kunne få pengespilltyper som ikke er ønskelig fra norske myndigheters side.
• Norske myndigheter vil miste muligheter for å kontrollere og regulere

pengespillmarkedet.

Dette er forhold som vil skape problemer for nasjonale spillselskaper i alle europeiske
land som ønsker å beholde nasjonal kontroll over pengespill og pengespillpolitikk.

Den europeiske organisasjonen European Lotteries (European State Lotteries & Toto
Association) har engasjert seg i denne saken, og bl a sendt høringsuttalelse 5.
september 2005 der det sterkt understrekes at pengespill eksplisitt må unntas fra
direktivet.

Disse initiativ er ikke fulgt opp av EU Kommisjonen i det endelige forslaget, og det er
derfor usikkert om pengespill knyttet til audiovisuelle tjenester er omfattet av
direktivet eller ikke. Heller ikke European Lotteries har mottatt informasjoner som
avklarer dette spørsmålet.

Norsk Tipping mener det er viktig at Norge bidrar til at det nye TV direktivet
eksplisitt presiserer at pengespill ikke kan ytes som en del av eller integrert i
audiovisuelle tjenester i henhold til direktivet. Med dette mener vi:
• Forbud mot å tilby pengespill som en del av eller integrert i audiovisuelle tjenester

i andre land enn de land der pengespilltilbyder lovlig kan yte sine tjenester.
• Forbud mot at reklame for pengespill vises i andre land enn de land der

pengespilltilbyder lovlig kan markedsføre sine tjenester.

Vi vil  samtidig vise til Europaparlamentets behandling av Tjenestedirektivet den 16.
februar 2006 ,  der det med stort flertall ble vedtatt av pengespill ikke skal omfattes av
direktivet.  Dersom pengespill ikke også blir unntatt fra TV direktivets virkeområde vil
dette undergrave Europaparlamentets klare intensjoner om å sikre medlemsstatenes
kontroll over pengespill og pengespillpolitikk.
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