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LANDSKAPSFÖRORDNING

om rundradio- och kabelsändningsverksamhet
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 1 april 1999

Med stöd av 2b § 5 mom. och 9 § landskapslagen om rundradioverksamhet (117/93), sådan 2b § lyder i landskapslagen den 1 april
1999 (13/99), samt 4 § 2 mom. och 7 § landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten (53/93), sådan 4 § lyder i landskapslagen
den 1 april 1999 (14/99), föreskrivs1:
1§
Allmänt
Denna förordning skall tillämpas på de program som avses i landskapslagen om rundradioverksamhet (117/93) och landskapslagen
om kabelsändningar till allmänheten (53/93),
med undantag av radiosändning som utgör
omedelbar och oförändrad återutsändning av
sändning som har sitt ursprung utanför landskapet samt vidaresändning vid kabelsändning.
2§
Reklaminslagens identifiering
Reklaminslag och försäljningsprograminslag skall avslutas och inledas med särskild
bild- eller ljudsignatur som tydligt skiljer inslagen från övriga program. Av varje inslag
skall klart framgå vem uppdragsgivaren är.
Sändningsblock av försäljningsprogram
som sänds i en kanal som inte uteslutande är
avsedd för försäljningsprogram skall avslutas
och inledas med en särskild bild- eller ljudsig1

natur som tydligt skiljer inslagen från övriga
program. I försäljningsprogram skall bildsignaturen alltid vara löpande.
3§
Reklamens innehåll
Reklam och försäljningsprogram i televisionssändning får inte
a) utformas på ett sådant sätt att barns godtrogenhet eller bristande erfarenhet utnyttjas,
b) innehålla en direkt uppmaning till barn om
att övertala sina föräldrar eller andra att köpa en
produkt eller tjänst,
c) utnyttja barns speciella förtroende för föräldrar, lärare eller annan,
d) innehålla bild på eller beskrivning av farliga
situationer där barn är inblandade samt
e) uppmuntra ett betende som är skadligt för
hälsa, säkerhet och miljö.
Försäljningsprogram får inte uppmana barn
att ingå avtal om köp eller hyra av produkter och
tjänster.
Med barn avses person som inte har fyllt 18 år.
All reklam samt försäljningsprogram skall
utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam eller försäljningsprogram. I reklam och försäljningsprogram får
inte sådan teknik användas som kan påverka det
undermedvetna. Smygreklam och smygförsäljningsprogram är förbjudna. Reklamen skall i
övrigt följa de allmänt godkända principerna
inom reklambranschen.

) Rådets direktiv 89/552/EEG, EGT nr L 298, 17.19.1989, s. 23
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG, EGT nr L 202, 30.7.1997, s. 68
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4§
Förbud mot reklam och försäljningsprogram
Vid televisionssändning med reklam och försäljningsprogram för tobak, medicinska produkter, medicinsk behandling samt alkoholdrycker skall iakttas vad som föreskrivs i tobakslagen för landskapet Åland (52/78), läkemedelsverkets föreskrift om marknadsföring av
läkemedel nr 3/1997 och alkohollagen (FFS
1143/1994).
5§
Sponsring
I början eller slutet av ett sponsrat program
skall det klart framgå vem som är programmets
sponsor samt att det är fråga om ett sponsrat
program.
Sponsorn får inte utöva inflytande över programmets innehåll eller programläggning på
ett sådant sätt att det redaktionella oberoendet
äventyras för den som utövar verksamhet som
innefattar rundradiosändning eller för den som
bedriver kabelsändningsverksamhet.
I ett sponsrat program får det inte göras
hänvisningar i reklamsyfte till sponsorns eller
tredje parts produkter eller tjänster.
Nyheter och program som upptar aktuella
samhällsfrågor får inte sponsras.
Televisionsprogram får inte sponsras av någon, vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter.
Om någon vars verksamhet inbegriper tillverkning eller försäljning av medicinska produkter och medicinsk behandling sponsrar televisionsprogram får denna sponsring främja
sponsorns namn eller anseende, men inte särskilda medicinska produkter eller medicinska
behandlingar som endast är tillgängliga efter
ordination.
6§
Europeiskt ursprung
Vad gäller innebörden av begreppet europeiskt ursprung i 3 § landskapslagen om rundradioverksamhet och 4 § 3 mom. landskapslagen
om kabelsändningar till allmänheten kan ledning hämtas från definitionen av europeiska
produktioner i artikel 6 rådets direktiv
89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar eller andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television.
7§
Tidpunkt och sätt för genmäle och rättelse
Genmäle eller rättelse enligt 2 § landskapslagen om rundradioverksamhet och 4a § land-

skapslagen om kabelsändningar till allmänheten skall sändas vid lämplig tidpunkt och på ett
lämpligt sätt med hänsyn till den sändning som
genmälet eller rättelsen avser.
8§
Bandningsskyldighet
Den som bedriver rundradio- och kabelsändningsverksamhet skall ombesörja att varje utsänt program spelas in. Inspelningen skall bevaras i minst tre månader från det att programmet sändes.
Den som bedriver rundradio- och kabelsändningsverksamhet är skyldig att utan kostnad
bereda programnämnden, kabelnämnden och
sakägare möjlighet att ta del av ett inspelat
program.
9§
Statistikuppgifter
Den som utövar eller bedriver rundradio- eller
kabelsändningsverksamhet
i
landskapet
Åland, nedan kallad programföretag, skall
vartannat år senast den 15 september överlämna en rapport till landskapsstyrelsen över andelen televisionsprogram med europeiskt ursprung i enlighet med 3 § landskapslagen om
rundradioverksamhet och 4 § 3 mom. landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten.
Rapporten skall innehålla statistiska uppgifter om den uppnådda andelen televisionsprogram med europeiskt ursprung av
programföretagets totala televisionssändningstid. Om programföretaget inte uppnått
den andel som förutsätts enligt de i 1 mom.
angivna bestämmelserna, skall programföretaget i varje enskilt fall ange skälen till att så
inte skett samt de åtgärder som vidtagits eller
kommer att vidtas för att uppnå målet.

10 §
Förfarande vid förbud mot vidaresändning
Innan en omedelbar och oförändrad återutsändning enligt 3a § landsskapslagen om rundradioverksamhet eller en vidaresändning enligt
4f § landskapslagen om kabelsändningar till
allmänheten kan förbjudas skall det förfarande
som anges i artikel 2a i Europaparlamentets
och rådets direktiv 97/36/EG om ändring av
rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av
vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television iakttas.
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11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 april
1999.
En rapport enligt 9 § skall enligt denna förordning lämnas första gången år 1999.
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Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen om rundradio- och kabelsändningsverksamhet (8/94).
____________

Mariehamn den 1 april 1999
ROGER JANSSON
lantråd
Bengt Häger
föredragande ledamot
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