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Hej Ulrika!
Tack själva för deltagande och inspel under hearingen och för positionspapper.
Du förstod rätt, vi har inte bestämt i vilka kanaler vi förmedlar en svensk position ännu.
Jag önskar dig en skön sommar så hörs vi säkert i den här kontexten så småningom!
Vänliga hälsningar,
Linn Berggren
Departementssekreterare
Infrastrukturdepartementet
Enheten för digitalisering
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 59 36
Mobil 072-231 44 61
linn.berggren@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Hej,
Tack för möjligheten att delta i hearingen om plattformars ansvar och översyn av e-handelsdirektivet
i tisdags. Vi från public service-bolagen uppskattar möjligheten att dela våra tankar kring detta
viktiga ämne. Som jag nämnde på mötet är medieaktörer som SR, UR och SVT beroende av många
olika typer av plattformar för att nå ut med vårt innehåll online. Det kan handla om operativsystem,
tv-appar, podcastplattformar och sociala medier. Regleringens utformning kan därför ha direkt
påverkan på möjligheten för människor att ta del av innehåll i allmänhetens tjänst och medieinnehåll
i bred bemärkelse.
Tillsammans med de andra nordiska public service-bolagen har vi tagit fram ett positionspapper
(bifogat) gällande några av de frågor som diskuteras inom ramen för DSA och nya
konkurrensverktyg. Hör gärna av er om ni har frågor kring detta.

Förstod jag det rätt att det i dagsläget inte är klart om regeringen kommer att svara på
konsultationen eller om man kommer att gå in med sina positioner genom andra vägar?
Trevlig sommar!
/ Alan Morrison SR, Per-Erik Wolff UR och Ulrika von Celsing SVT
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