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Boxer TV A/S’ anmodning om lancering af nye temapakker
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 19. april 2013 anmodet Radio- og tv-nævnet om lancering af tre nye temapakker: 1) Boxer
TV 2+ bestående af TV 2 Charlie og TV 2 Zulu, 2) Boxer Discovery bestående af Discovery Channel og Animal Planet samt 3) Boxer Disney bestående af Disney Channel og Disney XD. Lanceringen vil medføre, at det
gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke nedbringes fra 3,88 til 3,65 som
følge af, at TV 3 Puls indgår som en del af Boxers kanalportefølje. Desuden
ændres Boxers gennemsnitlige pris pr. kanal fra kr. 18,80 til kr. 18,47.
Boxer anfører:
”Som tidligere orienteret bliver TV3 Puls pr. 1. juli 2013 en del af Boxers
kanalportefølje.
TV3 Puls kommer til at indgå i tv-pakkerne Boxer MINI, Boxer MIX samt
Boxer MAX. TV3 Puls indgår ikke i Boxers fleksible tilvalgsunivers, og kanalen kan derfor ikke vælges som a la carte i tilvalg til en basispakke ej heller
som kanal i Boxers FLEX8-pakke.
Ændringen indebærer, at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke øges
fra de nuværende 3,76 til 3,88 kanaler pr. pakke i gennemsnit.
Boxer anmoder om samtidig at lancere tre nye temapakker:
Boxer TV 2+ bestående af TV 2 Charlie og TV 2 Zulu
Boxer Discovery bestående af Discovery Channel og Animal Planet
Boxer Disney bestående af Disney Channel og Disney XD
Alle tre temapakker består således af hver to tv-kanaler og vil nedbringe
det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,88 (ved lanceringen af
TV3 Puls) til 3,65.
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Prisen på de tre temapakker vil være 45,00 og vil påvirke Boxers gennemsnitlige pris pr. kanal fra 18,80 til 18,47.
Radio- og tv-nævnets vurdering:
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 23, stk. 2, og § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 27. maj 2013, og skal herefter udtale:
Ifølge tilladelsens punkt 13 skal gatekeeper udbyde kanaler og programpakker mv. af en karakter og et omfang, der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakkerne, ikke i tilladelsesperioden må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. Prisen kan dog reguleres på grundlag af udviklingen i
forbrugerprisindekset. Gatekeeper har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde
minimum 16 programpakker og en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksimalt kr. 17,21, jf. tillæg til tilladelsen af 20. oktober
2008.
Det indgik som et underkriterium for det kriterium, der handlede om et
varieret program– og pakkeudbud til seerne, at det gennemsnitlige antal
kanaler i pakkerne skulle være 3,53. Der er imidlertid ikke stillet krav herom i tilladelsen, uanset at det fremgik af Boxers ansøgning.
Ifølge tilladelsens punkt 25 skal gatekeeper forudgående orientere Radioog tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i
pakettering, idet alle væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af
nævnet.
Det fremgår endvidere af punkt 25, at der ved væsentlige ændringer i programudbuddet eksempelvis forstås udskiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre, eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning
og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud.
Radio- og tv-nævnet har allerede i sin afgørelse af 2. november 2012 fundet, at udskiftningen af tv-kanalen Canal+ Hits med TV3 Puls pr. 1. juli
2013 ikke var en ændring, som krævede Radio- og tv-nævnets godkendelse efter tilladelsens punkt 25, idet tv-kanalens indhold som altovervejende
ligeledes skulle kategoriseres i underholdsgenren. Radio- og tv-nævnet tog
således ændringen af kanaludbuddet og den deraf følgende ændring i pakketeringen til efterretning men forudsatte dog, at Boxer fortsat overholdte
tilladelsens vilkår om antal kanaler, et varieret programudbud samt gennemsnitlig pris pr. kanal, der udbydes i programpakkerne m.v.
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Radio- og tv-nævnet har endvidere i sin afgørelse af 9. januar 2012 fundet,
at eftersom der ikke i tilladelsen er stillet et specifikt krav om det gennemsnitlige antal kanaler i programpakkerne, vil nævnet efter ansøgning kunne
godkende en mindre justering heraf. Ved sin afgørelse af 14. maj 2012 har
nævnet præciseret, at nævnet har accepteret en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,52 til 3,67 som en mindre justering. Radio- og tv-nævnet har ligeledes ved afgørelse af 1. oktober 2012
accepteret en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke
fra 3,67 til 3,76 som en mindre justering som følge af lanceringen af to nye
tv-pakker – Boxer TV2-pakken og Flex4-pakken.
Det fremgår af anmodningen af 19. april 2013, at ændringen som følge af,
at TV3 Puls kommer til at indgå i tv-pakkerne Boxer MINI, Boxer MIX samt
Boxer MAX indebærer, at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke øges
fra de nuværende 3,76 til 3,88 kanaler pr. pakke.
Videre fremgår det, at lanceringen af de tre nye temapakker:
1) Boxer TV 2+ bestående af TV2 Charlie og TV2 Zulu,
2) Boxer Discovery bestående af Discovery Channel og Animal Planet samt
3) Boxer Disney bestående af Disney Channel og Disney XD
vil medføre, at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke herefter vil ændres fra 3,88 til 3,65.
Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at selve lanceringen af de tre nye
tv-pakker ikke er en ændring, som nævnet skal godkende i henhold til tilladelsens punkt 25, idet Boxer allerede tilbyder minimum 16 programpakker, dog så længe Boxer fortsat opfylder bekendtgørelsens og tilladelsens
vilkår om udbud af kanaler, programpakker mv.
Imidlertid forudsætter en justering af det gennemsnitlige antal kanaler i
programpakkerne en forhåndsgodkendelse af nævnet, idet det gennemsnitlige antal programmer i pakker indgik i grundlaget ved vurderingen af
tildelingen af tilladelsen til Boxer.
Radio- og tv-nævnet finder, at en justering af Boxers gennemsnitlige antal
kanaler pr. pakke fra 3,88 til 3,65 er en mindre og en ikke væsentlig justering, som ikke strider mod de udbudsretlige principper – også når der særligt henses til, at justeringen reelt set nedjusteres fra 3,76 til 3,65 inden
lanceringen af TV3 Puls, og at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakkes
således stort set kommer til at svare til justeringen, som Radio- og tvnævnet ved afgørelse af 14. maj 2012 har accepteret.
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Endvidere har Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 2. november 2012
godkendt principperne for reguleringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter forbrugerprisindekset, jf. tilladelsens punkt 13,
således at den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne ændres fra
kr. 17,21 til maksimalt kr. 18,96 (2011). Lanceringen af de tre temapakker
medfører, at den gennemsnitlige pris ifølge Boxer ændres fra kr. 18,80 pr.
kanal til kr. 18,47 pr. kanal. Dette ligger således inden for det maksimum,
som Radio- og tv-nævnet har godkendt som følge af princippet for reguleringen, ligesom et fald i den gennemsnitlige pris pr. kanal er i overensstemmelse med kriterierne ved udbuddet, hvor en lavere pris talte positivt,
hvilket i øvrigt også var tilfældet ved et lavere gennemsnitligt antal kanaler
pr. pakke.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
Afgørelse:
Radio- og tv-nævnet kan imødekomme Boxers anmodning om en lancering
af tre nye temapakker og herunder en justering af det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,88 til 3,65 samt en gennemsnitlig pris pr. kanal
fra 18,80 til 18,47.
Radio- og tv-nævnet understreger, at det fortsat er en forudsætning, at
Boxer overholder tilladelsens øvrige vilkår.
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