
Bekendmaking krachtens artikel 3 bis, lid 2, van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad (Î) betref-
fende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten
inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van

het Europees Parlement en de Raad (Ï)

(1999/C 14/05)

De maatregelen die door het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig de in artikel 3 bis, lid 2,
vastgestelde procedure ter kennis zijn gebracht van de Commissie, zijn vastgelegd in het minis-
terieel besluit hierna.

Besluit inzake de uitoefening van televisierechten die betrekking hebben op evenementen van
aanzienlijk belang voor de samenleving

Krachtens artikel 75, lid 1, en artikel 76, lid 2, van de
wet betreffende radio- en televisieomroepactiviteiten,
juncto wet nr. 138 van 19 februari 1998, wordt het vol-
gende vastgesteld:

Werkingssfeer

Artikel 1

1.ÚÙDit besluit betreft de uitoefening door televisiestati-
ons van exclusieve uitzendrechten voor evenementen van
aanzienlijk belang voor de samenleving.

2.ÚÙExclusieve uitzendrechten voor dergelijke evene-
menten mogen niet op een zodanige wijze worden uitge-
oefend dat een belangrijk deel van het publiek verhin-
derd is deze via rechtstreekse of uitgestelde verslaggeving
op de kosteloze televisie te volgen.

Evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

Artikel 2

In dit besluit wordt onder evenement van aanzienlijk be-
lang voor de samenleving verstaan een sportevenement
dat voldoet aan ten minste twee van de volgende voor-
waarden:

(1)Ùhet is van belang voor anderen dan diegenen die de
betrokken sporttak normaliter op televisie volgen;

(2)Ùhet behoort tot een sporttak die traditioneel een cen-
trale plaats inneemt in de Deense sportculuttur;

(3)Ùhet wordt als regel door talrijke kijkers gevolgd.

Artikel 3

1.ÚÙDe volgende evenementen worden beschouwd als
evenementen van aanzienlijk belang voor de samenle-
ving:

(1)Ùde Olympische zomer- en winterspelen: de spelen in
hun geheel;

(Î)ÙPB L 298 van 17.10.1989, blz. 23.

(Ï)ÙPB L 202 van 30.7.1997, blz. 60.

(2)Ùhet Wereldkampioenschap en het Europees kampi-
oenschap voetbal (heren): alle wedstrijden waaraan
Denemarken deelneemt, alsmede de halve finales en
de finales;

(3)Ùhet Wereldkampioenschap en Europees kampioen-
schap handbal (heren en dames): alle wedstrijden
waaraan Denemarken deelneemt, alsmede de halve
finales en de finales;

(4)Ùde Deense kwalificatiewedstrijden voor het Wereld-
kampioenschap en het Europees kampioenschap
voetbal (heren);

(5)Ùde Deense kwalificatiewedstrijden voor het Wereld-
kampioenschap en het Europees kampioenschap
handbal (dames).

2.ÚÙDe bepalingen betreffende de uitoefening van ex-
clusieve uitzendrechten voor deze evenementen zijn van
toepassing voor de uitzending van gedeelten van de eve-
nementen of voor de evenementen in hun geheel.

Uitoefening van televisierechten

Artikel 4

Een belangrijk deel van het publiek wordt geacht een
evenement op de kosteloze televisie te kunnen volgen
wanneer:

(1)Ùhet evenement wordt uitgezonden via een kanaal of
kanalen, dat/die door ten minste 90Ø% van de bevol-
king kan/kunnen worden ontvangen zonder extra
kosten voor de aankoop van technische installaties,
zoals bijvoorbeeld een satellietontvanger of een aan-
sluiting op een kabeldistributiesysteem, en

(2)Ùde ontvangst van het evenement de kijker niet meer
kost dan 25 DKK per maand, exclusief het kijkgeld
en het abonnementsgeld voor de kabeldistributie.

Artikel 5

1.ÚÙTelevisiestations die niet kunnen voldoen aan de
bepalingen van artikel 1, lid 2, juncto artikel 4, en die de
exclusieve uitzendrechten hebben verworven voor een
evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving in
de zin van artikel 3, lid 1, kunnen deze exclusieve uit-
zendrechten slechts uitoefenen wanneer zij door middel
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van overeenkomsten met andere televisiestations of op
een andere passende wijze kunnen garanderen dat een
belangrijk deel van het publiek niet verhinderd is het be-
trokken evenement via rechtstreekse of uitgestelde ver-
slaggeving op de kosteloze televisie te volgen.

2.ÚÙDe bepaling van lid 1 geldt niet wanneer een televi-
siestation kan aantonen dat geen enkele televisiezender
of groep van televisiezenders die voldoet aan de bepaling
van artikel 1, lid 2, een overeenkomst voor het uitzenden
van het betrokken evenement wenst te sluiten tegen bil-
lijke marktvoorwaarden.

3.ÚÙTelevisiestations die een overeenkomst als bedoeld
in lid 1 hebben aangeboden gekregen om een evenement
van aanzienlijk belang voor de samenleving in de zin van
artikel 3, lid 1, uit te zenden, moeten schriftelijk kennis-
geven van hun belangstelling om een dergelijke overeen-
komst te sluiten. Zij moeten dat doen uiterlijk 14 dagen
na de ontvangst van het schriftelijke aanbod, dat behalve
een prijsvoorstel ook concrete gegevens over het evene-
ment moet bevatten, onder meer de plaats waar en de
datum waarop het plaatsheeft.

Artikel 6

1.ÚÙEvenementen van aanzienlijk belang voor de sa-
menleving in de zin van artikel 3, lid 1, moeten in begin-
sel rechtstreeks worden uitgezonden. Zij kunnen evenwel
via uitgestelde verslaggeving worden uitgezonden, mits
het uitstel het gevolg is van objectieve criteria, bijvoor-
beeld:

(1)Ùhet evenement vindt ’s nachts (24.00-06.00 uur —
Deense tijd) plaats;

(2)Ùhet evenement bestaat uit verscheidene evenementen
die tegelijk plaatshebben, bijvoorbeeld de Olympi-
sche Spelen, of

(3)Ùrechtstreekse uitzending zou het noodzakelijk ma-
ken de uitzending van andere evenementen van aan-
zienlijk belang voor de samenleving dan die welke
zijn genoemd in artikel 3, lid 1, te herschikken.

2.ÚÙDe uitzending via uitgestelde verslaggeving van een
evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving
moet in beginsel plaatshebben binnen een etmaal nadat
het evenement heeft plaatsgevonden.

3.ÚÙDe bepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van
toepassing op uitzendingen welke vallen onder artikel 5,
lid 2.

Aanvullende bepalingen

Artikel 7

Wanneer in het kader van de verkoop of overdracht van
uitzendrechten voor evenementen van aanzienlijk belang

in de zin van artikel 3, lid 1, een geschil over de prijs van
deze rechten ontstaat, kan een van de partijen, een rech-
ter of een administratieve instantie de Mededingingsraad
verzoeken een advies uit te brengen waarin een prijs
wordt vastgesteld met inachtneming van de voorwaarden
die gelden op een concurrerende markt.

Artikel 8

Wijzigingen in dit besluit worden aangebracht na overleg
met de betrokken partijen, in het bijzonder de sportorga-
nisaties en de televisiestations.

Inbreuken

Artikel 9

1.ÚÙElke inbreuk op artikel 1, lid 2, artikel 5, lid 1, en
artikel 6, leden 1 en 2, wordt bestraft met een boete.

2.ÚÙAan ondernemingen, enz. (rechtspersonen) kunnen
strafmaatregelen worden opgesteld overeenkomstig de
regels van hoofdstuk 5 van het Wetboek van strafrecht.

Artikel 10

1.ÚÙKrachtens artikel 39, lid 2, van de wet betreffende
radio- en televisieomroepactiviteiten kan een vergunning
om programma’s via de satelliet of het kabelnet uit te
zenden over een gebied dat het lokale gebied over-
schrijdt, worden ingetrokken wanneer de houder ervan
een ernstige inbreuk maakt op de wet of op bepalingen
die krachtens de wet zijn vastgesteld, of wanneer derge-
lijke inbreuken herhaaldelijk worden gemaakt.

2.ÚÙKrachtens artikel 55, lid 3, van de wet betreffende
radio- en televisieomroepactiviteiten kan een vergunning
voor lokale televisieomroepactiviteiten tijdelijk of defini-
tief worden ingetrokken in geval van ernstige of herhaal-
delijke inbreuk op de wet of op de bepalingen die krach-
tens de wet zijn vastgesteld.

Inwerkingtreding

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op 1 december 1998 en is
van toepassing op overeenkomsten betreffende de uitoe-
fening van exclusieve uitzendrechten die na 30 juli 1997
zijn gesloten en betrekking hebben op evenementen die
plaatsvinden na 1 december 1998.

Ministerie van Cultuur, 19 november 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN
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