
Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yh-
teensovittamisesta annetun neuvoston asetuksen 89/552/ETY (Î), sellaisena kuin se on muutet-
tuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 97/36/EY (Ï), 3Øa artiklan 2 kohdan mukai-

nen julkaiseminen

(1999/C 14/05)

Tanskan kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle asetuksen 3Øa artiklan 2 kohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti toimenpiteistä, joista säädetään jäljempänä toistetussa ministeriön ase-
tuksessa.

Asetus erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavien tapahtumien televisiointioikeuksien käy-
töstä

Radio- ja televisiotoimintaa koskevan lain, 19 päivänä
helmikuuta 1998 vahvistettu laki N:o 138.75 artiklan 1
kohdan ja 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti säädetään
seuraavaa:

Soveltamisala

1 artikla

1.ÚÙTämä asetus koskee niiden yksinoikeuksien käyt-
töä, joita televisioyhtiöillä on erityistä yhteiskunnallista
merkitystä omaavien tapahtumien televisiointiin.

2.ÚÙYksinoikeuksia tällaisten tapahtumien televisiointiin
ei saa käyttää siten, että estetään huomattavaa osaa väes-
töstä seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoi-
tettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta.

Erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavat tapahtumat

2 artikla

Erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavalla tapahtu-
malla tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista urheiluta-
pahtumaa, joka täyttää vähintään kaksi seuraavista eh-
doista:

1)ÙSe kiinnostaa myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ta-
vallisesti seuraa kyseistä urheilulajia televisiosta.

2)ÙKyse on sellaisesta urheilulajista, jolla on perinteisesti
keskeinen sija Tanskan urheilukulttuurissa.

3)ÙSen katsojamäärät ovat yleensä suuria.

3 artikla

1.ÚÙSeuraavilla tapahtumilla katsotaan olevan erityistä
yhteiskunnallista merkitystä:

1)Ùkesä- ja talviolympialaiset kokonaisuudessaan

(Î)ÙEYVL L 298, 17.10.1989, s. 23 (suomenk. erityispainos, alue
6, nide 3, s. 3).

(Ï)ÙEYVL L 202, 30.7.1997, s. 60.

2)Ùjalkapallon (miesten) MM- ja EM-kisat: kaikki Tans-
kan ottelut sekä välierä- ja loppuottelut

3)Ùkäsipallon MM- ja EM-kisat (miehet ja naiset):
kaikki Tanskan ottelut sekä välierä- ja loppuottelut

4)Ùjalkapalloilun Tanskan MM- ja EM-karsintaottelut
(miehet)

5)Ùkäsipalloilun Tanskan MM- ja EM-karsintaottelut
(naiset)

2.ÚÙYksinoikeuksien käyttöä koskevia määräyksiä so-
velletaan tapahtumien osittaiseen televisiointiin tai niiden
televisiointiin kokonaisuudessaan.

Televisiointioikeuksien käyttö

4 artikla

Merkittävän osan väestöstä katsotaan olevan estynyt seu-
raamasta tapahtumaa maksuttoman television kautta, jol-
lei

1)Ùtapahtumaa lähetetä sellaisella kanavalla tai sellaisilla
kanavilla, jotka vähintään 90 prosenttia väestöstä voi
vastaanottaa ilman ylimääräisiä kustannuksia, joita ai-
heutuu teknisten laitteiden hankinnasta, esimerkiksi
satelliittivastaanottimien hankinnasta tai yhteisanten-
nijärjestelmään liittymisestä, ja jollei

2)Ùlähetyksen vastaanotto maksa katsojalle enintään 25
Tanskan kruunua kuukaudessa, lukuun ottamatta te-
levisiolupamaksuja ja yhteisantennijärjestelmän perus-
maksuja.

5 artikla

1.ÚÙSellaiset televisioyhtiöt, jotka eivät pysty täyttämään
1 artiklan 2 kohdan vaatimusta (4 artiklan mukaan tul-
kittuna) ja jotka ovat saaneet yksinoikeuksia 3 artiklan
1 kohdassa lueteltujen yhteiskunnallisesti erittäin merkit-
tävien tapahtumien televissiointiin, voivat käyttää näitä
yksinoikeuksia ainoastaan silloin, jos ne voivat muiden
televisioyhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten avulla tai
muulla tavoin varmistaa, että merkittävää osaa väestöstä
ei estetä seuraamasta kyseistä tapahtumaa suorana tai
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nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television
kautta.

2.ÚÙTämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta
niissä tapauksissa, kun televisiohtiö voi osoittaa, että yk-
sikään 1 artiklan 2 kohdan vaatimuksen täyttävä tele-
visioyhtiö tai televisioyhtiöiden ryhmä ei halua tehdä
kohtuullisin markkinaehdoin sopimusta kyseisen tapahtu-
man esittämisestä.

3.ÚÙTelevisioyhtiöiden, joille on 1 kohdan mukaisesti
tarjottu 3 artiklan 1 kohdassa luetellun yhteiskunnallisesti
erityisen merkittävän tapahtuman lähetyssopimusta, on
kirjallisesti ilmoitettava olevansa kiinnostuneita sopimuk-
sen tekemisestä 14 päivän kuluessa kirjallisen tarjouksen
vastaanottamisesta; tämän kirjallisen tarjouksen on hinta-
pyynnön lisäksi sisällettävä konkreettisia tietoja tapahtu-
masta, esimerkiksi tieto siitä, missä ja milloin tapahtuma
järjestetään.

6 artikla

1.ÚÙEdellä 3 artiklan 1 kohdassa luetellut yhteiskunnal-
lisesti erityisen merkittävät tapahtumat on pääsääntöisesti
lähetettävä suorina lähetyksinä. Ne voidaan kuitenkin lä-
hettää nauhoituksina, jos lähetyksen siirtäminen myöhäi-
sempään ajankohtaan johtuu objektiivisista tekijöistä, esi-
merkiksi siitä, että

1)Ùtapahtuma järjestetään Tanskan aikaa yöllä (klo
24–06)

2)Ùtapahtuma koostuu useista samanaikaisista tapahtu-
mista, kuten olympialaiset

3)Ùsuora lähetys edellyttäisi muiden kuin nimenomaan 3
artiklan 1 kohdassa lueteltujen yhteiskunnallisesti eri-
tyisen merkittävien tapahtumien lähetyksen siirtä-
mistä.

2.ÚÙYhteiskunnallisesti erityisen merkittävä tapahtuma
on lähetettävä nauhoituksena pääsääntöisesti vuorokau-
den kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.

3.ÚÙTämän artiklan 1 ja 2 kohdan määräyksiä ei sovel-
leta, jos tapahtuma televisioidaan 5 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

Muut määräykset

7 artikla

Jos 3 artiklan 1 kohdassa luetellun tärkeän tapahtuman
televisiointioikeuksien hinnasta on erimielisyyttä my-

ytäessä tai siirrettäessä muuten näitä oikeuksia, voi toi-
nen osapuolista, tuomioistuin tai hallintoviranomainen
pyytää kilpailuneuvostoa antamaan kilpailuoikeuden mu-
kaisen lausunnon hinnanmäärityksestä kilpailluilla mark-
kinoilla vallitsevien olosuhteiden mukaan.

8 artikla

Ennen tämän asetuksen muuttamista asiasta neuvotellaan
niiden tahojen kanssa, joiden etua asia koskee. Näitä
ovat erityisesti urheilujärjestöt ja televisioyhtiöt.

Rikkominen

9 artikla

1.ÚÙTämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 1
kohdan ja 6 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomisesta rangais-
taan sakoilla.

2.ÚÙYhtiöt ynnä muut (oikeushenkilöt) voidaan saattaa
edesvastuuseen rikoslain 5 luvun sääntöjen mukaisesti.

10 artikla

1.ÚÙRadio- ja televisiotoimintaa koskevan lain 39 artik-
lan 2 kohdan mukaan toimilupa televisiotoiminnan har-
joittamiseen satelliitti- tai kaapelijärjestelmien avulla yhtä
paikallista aluetta laajemmilla alueilla voidaan peruuttaa,
jos toimiluvanhaltija rikkoo lakia tai lain mukaan annet-
tuja määräyksiä tai toimiluvan myöntämisehtoja, ja tämä
rikkominen on vakavaa tai usein toistuvaa.

2.ÚÙRadio- ja televisiotoimintaa koskevan lain 55 artik-
lan 3 kohdan mukaan toimilupa paikallisen televisiotoi-
minnan harjoittamiseen voidaan lakkauttaa väliaikaisesti
tai peruuttaa kokonaan, jos toimiluvanhaltija rikkoo la-
kia tai lain mukaan annettuja määräyksiä tai toimiluvan
myöntämisehtoja, ja tämä rikkominen on vakavaa tai
usein toistuvaa.

Voimaantulo

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998 ja
sitä sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty yksinoikeuk-
sien käytöstä 30 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen ja jotka
koskevat 1 päivän joulukuuta 1998 jälkeen järjestettäviä
tapahtumia.

Kulttuuriministeriö, 19 päivänä marraskuuta 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN

19.1.1999 C 14/7Euroopan yhteisöjen virallinen lehtiFIÚ


