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Tillstånd för AETN UK Germany GmbH att sända tv och
sökbar text -tv för programtjänsten History Sweden
(tv2020 :4 9)
Allmänna förutsättningar
Tillståndetinnehasav AETN UK GermanyGmbH, medorganisationsnummer
HRB 244600
somär etablerati München,Tyskland.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndetgerbolageträtt att dygnetrunt sändatv och sökbartext-tv i helalandetoch använda
denöverföringskapacitet
sombehövsför att sändaut en programtjänstmednuvarande
beteckningHistorySweden
. Bolagetgesrätt att delaupp sändningen
i regionalaprogram.
Rättenatt sändaut en programtjänstinnebär ävenen rätt att sändaprogramrelaterade
tilläggstjänster
i rimlig omfattning.
Tillståndetgällerunderperioden14 december2020–31 december2025.
Tillståndsvillkoren
gällerundersammatid, dockgällervillkoreni 1, 3, 5 och 8 §§till och medden
30 september2021 då en omprövningskagöras. Omprövningav dessavillkor kommerdärefter
att görasminst en gångper år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten
skasenastden1 mars2021tasemoti de områdensomtillgänglig
nätinfrastrukturoch frekvensresurser
för det aktuellasändarnätet
medger.
2§
Bolagetskasändaprogramtjänsten
underi genomsnittminst 100timmarper veckaunderen
kalender
månad.
3§
Den tekniskakvalitetenpå sändningarnaskavarahög.Sändningarna
skaskemedsågod säkerhet
att sändningsavbrott
blir såkorta sommöjligt.
Bolagetskaingåavtalsommedföratt densomutför utsändningstjänsten
senastden31 maj 2021
använderkomprimeringstekniken
MPEG-4 och, i de områdendär nätinfrastrukturen
såkräver,
utsändnings
-teknikenDVB-T2.
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Om bolagetundertillståndsperioden
skullekommaatt omfattasav svenskjurisdiktionkan
tillståndsvillkorom innehållkommaatt ställas.
Teknisk samverkan
4§
Bolagetskasamverkai tekniskafrågormedövrigatillståndshavare
medsyftetatt främja
tillgänglighetoch konkurrens.Samverkan
skaomfattamultiplexering,elektroniskprogramguide,
standarderför tillämpningsprogram
samtvillkoradtillgångoch hanteringav programkort.
5§
Bolagetskaingåavtalsommedföratt multiplexeringen
skötsav densomutför
utsändningstjänsten
ellerannanaktör somöverenskommits
mellanbolagetoch övriga
tillståndshavare
somfinns i sammasändarnät.
6§
Bolagetskaingåavtalsom medföratt densom utför utsändningstjänsten,
ellerannanaktör som
överenskommits
mellanbolagetoch övrigatillståndshavare,
sänderen elektroniskprogramguide
sompresenterar
de olikaprogramtjänsterna
på ett likvärdigtsättoch inte på ett otillbörligt sätt
gynnarvissaföretagellerfinansieringsformer.
7§
Om bolagetsändertjänsterför vilka det krävsatt mottagarenanvänderett applikationsprogram
(ApplicationProgrammeInterface,API) skaen standardanvändas
somär upptageni Europeiska
kommissionensförteckningöver ickeobligatoriskastandarderellerspecifikationer
somska
fungerasomett stöd för främjandetav ett harmoniserat
tillhandahållande
av elektroniska
kommunikationsnät,
elektroniskakommunikationstjänster
och tillhörandefaciliteteroch
tillhörandetjänster.
8§
Om bolagetavseratt användaåtkomstkontrollför tillgänglighettill programtjänsten
får endast
avtalingåssommedföratt sammatyp av systemför åtkomstkontrollanvändsför de
programtjänster
somsändsut. Det valdasysteme
t skavarateknisktförberettsåatt företagsom
önskarsäljabetal-tv abonnemang
kanberedastillträdetill ett för konsumenten
gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena
och inflytandeti bolagetfår inte förändrasmer än i begränsad
omfattning.Det
antecknas
att AETN UK GermanyGmbH för närvarande,
den14 december2020,ägsav AETN
UK. Bolagetingåri koncernenA+E NetworksEMEA.

