
Villkorsbilaga tv2020:4 9 – History Sweden

Tillstånd för AETN UK Germany GmbH att sända tv och
sökbar text - tv för programtjänsten History Sweden
(tv2020 :4 9 )

Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av AETN UK Germany GmbH , med organisationsnummer HRB 244600
som är etablerat i M ü nchen, Tyskland.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text - tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning History Sweden . Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.

Rätten att sända ut en programtjänst inne bär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.

Tillståndet gäller under perioden 14 december 2020 – 31 december 2025.

Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 202 1 då en omprövning ska göras . Omprövning av dessa villkor kommer därefter
att göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1 §
Programtjänsten ska senast den 1 mars 2021 tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.

2 §
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalender månad .

3 §
Den tekniska kvaliteten på sä ndningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten senast den 31 maj 2021
använder komprimeringstekniken MPEG - 4 och, i de områden där nätinfrastrukturen så kräver,
utsändnings - tekniken DVB - T2 .
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Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Teknisk samverkan
4 §
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.

5 §
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan b olaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.

6 §
Bolaget ska ingå avtal s om medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörl igt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.

7 §
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommiss ionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.

8 §
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systeme t ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal - tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Ägarförhåll a nden
9 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att AETN UK Germany GmbH för närvarande, den 14 december 2020, ägs av AETN
UK. Bolaget ingår i koncernen A+E Networks EMEA .
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