Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material;

SFS 2013:638
Utkom från trycket
den 2 juli 2013

utfärdad den 19 juni 2013.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
dels att punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en
ny punkt, 4, av följande lydelse.
2. Lagen tillämpas på elektroniskt material som görs tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk efter den 31 december
2014 om inte annat anges i punkt 3 eller 4.
3.2 För
a) den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till hela landet enligt
4 kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller äldre lagstiftning,
b) den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att sända ljudradioprogram till hela landet enligt 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen
eller äldre lagstiftning,
c) den som den 1 juli 2012 har tillstånd enligt 13 kap. radio- och tv-lagen
eller äldre lagstiftning att sända kommersiell radio eller lokalradio med Göteborg som sändningsområde,
d) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio dagstidningar som hade
den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011,
e) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter som hade den
största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011, och
f) Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet,
Universitetskanslersämbetet, Karolinska institutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Statistiska
centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och Trafikanalys tillämpas lagen
på elektroniskt material som görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2
efter den 31 mars 2013.
4. För Folkhälsomyndigheten tillämpas lagen på elektroniskt material som
görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 december 2013
och på elektroniskt material som Statens folkhälsoinstitut har låtit göra tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013.
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Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.
Senaste lydelse 2012:914.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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