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Udkast til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om
TV 2/DANMARK A/S (gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.)
Vedlagt fremsendes Kulturministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om
radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.).
Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer, der følger af medieaftalen for 2012-2014, som blev indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier
med undtagelse af Liberal Alliance, samt tillægsaftale til medieaftalen for 2012-2014
om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud, som
blev indgået af partierne bag medieaftalen den 23. november 2012.
Lovforslaget skal gennemføre følgende hovedpunkter fra medieaftalen:
-

-

Ophævelse af forpligtelsen for ejere af fællesantenneanlæg til at fordele DR’s og
de regionale TV 2-virksomheders kanaler, dog med opretholdelse af forpligtelsen til fordeling af visse tegnsprogs- og synstolkede programmer mv.
Ændringer i DR’s adgang til sponsorering
Bemyndigelse til kulturministeren til at ændre dækningsområderne for de regionale TV 2-virksomheder
Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke kommerciel lokalradioog tv-virksomhed
Adgang til forlængelse af lokalradiotilladelserne
Afskaffelse af radiolicensen pr. 1. juli 2013
Genindførelse af forbuddet mod produktplacering
Ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i TV
2/DANMARK A/S

En række af de øvrige punkter i medieaftalen vil blive gennemført administrativt ved
udstedelse af bekendtgørelser i medfør af loven og ved indgåelse af nye public service-
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kontrakter med DR og de regionale TV 2-virksomheder for perioden 2012-2014 samt
ved ændring af TV 2/DANMARK A/S’ tilladelse til at udøve public service- programvirksomhed.
Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til lovforslaget henvises
til de almindelige bemærkninger i forslaget.
Det er hensigten, at ændringsforslaget skal træde i kraft den 1. marts 2013.
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til undertegnede på tlf. 41 39 38 75 eller
på map@kum.dk.
Ministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet
til lovforslag senest fredag den 14. december 2012. Bemærkninger bedes sendt til undertegnede på map@kum.dk med kopi til kum@kum.dk.
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