FAQ – Tv-reklamsanmälan
Varför anmälde ni tv-kanalerna?
Alkoholreklam i tv-sändningar har alltid varit förbjuden i Sverige, det är därför exempelvis Tv4 aldrig
sänt alkoholreklam. Men flera av tv-kanalerna sänds från Storbritannien och var därför svåra att
komma åt. 2010 infördes ett nytt EU-direktiv som reglerar radio- och tv-sändningar inom unionen.
Genom det direktivet skapades nya möjligheter att upprätthålla lagstiftningen och därför anmälde vi
kanalerna som sänder från Storbritannien den 4 mars 2011.

Varför behöver EU blandas in i det här?
Sverige har inte möjlighet att kräva att svensk lagstiftning ska följas när ett tv-bolag inte själva sitter i
Sverige. Men genom att EU införde ett direktiv som gäller just tv-sändningar inom hela unionen och
hur länderna ska sköta sändningar mellan varandra så öppnades nya möjligheter genom att lyfta
frågan till en EU-nivå.

På vilket sätt skapade AVMS-direktivet nya möjligheter för att svensk lag ska gälla även företag
utomlands?
I direktivet står bland annat att landet som mottar tv-sändningarna kan ha rätt att vidta åtgärder mot
tv-bolagen oavsett vilket EU-land sändningarna utgår ifrån. För att kunna genomföra de åtgärderna
behövs ett antal saker göras först, bland annat att direkt kontakta bolagen, kontakta myndigheten
som reglerar tv-sändningarna i ursprungslandet och i slutändan meddela EU-kommissionen att
Sverige planerar att vidta åtgärder mot bolagen som kommissionen då först måste godkänna.

Det är 7 år sedan ni gjorde anmälan, varför har det tagit så lång tid?
Dels är det många kockar i den här processen, utöver de svenska och brittiska myndigheterna så är
det också de berörda programbolagen och EU-kommissionen. Det är dessutom första gången den här
delen av direktivet testas vilket också gör att det tagit längre tid då de svenska myndigheterna
fokuserat på att se till att allt blir rätt i processen.

Vad är er roll i den här processen?
Vi har ingen direkt roll mer än att vi skickade in den ursprungliga anmälan och att vi gett våra
ståndpunkter och inspel längs med vägen. Formellt är det Sverige som är part i den här anmälan och
det är därför myndigheterna som leder processen.

Vad händer inför/när Storbritannien lämnar EU
Det är omöjligt att veta, men på kortare sikt kommer alla avtal och direktiv fortfarande gälla
Storbritannien. På längre sikt går det inte att säga utan handlar helt förhandlingarna med
Storbritannien.

Är inte tv-reklam för alkohol förbjuden i Sverige?
Det stämmer, alkoholreklam i tv-sändningar har aldrig varit tillåtet i Sverige och det är därför som
kanaler som Tv4 aldrig har sänt alkoholreklam. Däremot finns det ett större antal kanaler som sänder
från Storbritannien och därför har styrts av brittiska lagar där alkoholreklam är tillåtet.

Reklamfinansierade tv-kanaler har sänt alkoholreklam länge, varför var det först 2011 ni anmälde?
Alkoholreklam i tv-sändningar har alltid varit förbjuden i Sverige, det är därför exempelvis Tv4 aldrig
sänt alkoholreklam. Men flera av tv-kanalerna sänds från Storbritannien och var därför svåra att
komma åt. 2010 infördes ett nytt EU-direktiv som reglerar radio- och tv-sändningar inom unionen.
Genom det direktivet skapades nya möjligheter att upprätthålla lagstiftningen och därför anmälde vi
den 4 mars 2011 kanalerna som sänder från Storbritannien.

Vad är AVMS-direktivet?
Det är ett direktiv på EU-nivå som syftar till att reglera och harmonisera tv-sändningarna inom den
Europeiska unionen. En del i det direktivet tar upp just hur ett visst land kan agera när tv-sändningar
från ett annat EU-land helt eller huvudsakligen riktar sig mot det förstnämnda landet. Det är den
processen som de svenska myndigheterna drivit de senaste åren.

Vad händer nu?
EU-kommissionen gav inte myndigheterna rätt att vidta åtgärder mot programbolagen bakom Kanal
5 och TV3 som om de vore etablerade i Sverige. Det betyder att bolagen tills vidare kan fortsätta att
sända alkoholreklam till en svensk publik utan hinder. I framtiden kan EU-direktivet som styr detta
komma att ändras. Det pågår redan idag förhandlingar mellan EU-parlamentet och medlemsstaterna
om potentiella förändringar. En förändring skulle kunna öppna dörren för svenska myndigheter att
försöka igen och pröva situationen mot det uppdaterade direktivet.

