
Offentliggörande enligt artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG (Î) om samordning av vissa
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

97/36/EG (Ï)

(1999/C 14/05)

De åtgärder som Konungariket Danmark har meddelat kommissionen i enlighet med det förfa-
rande som anges i artikel 3a.2 fastställs genom denna förordning.

Förordning om utnyttjande av TV-rättigheter till evenemang av särskild vikt för samhället

I enlighet med artikel 75 första stycket och artikel 76
andra stycket i lagen om radio- och televisionsverksam-
het, jämförda med lag nr 138 av den 19 februari 1998,
beslutas följande:

Användningsområde

Artikel 1

1.ÚÙFörordningen omfattar TV-stationers utnyttjande
av ensamrättigheter till evenemang av särskild vikt för
samhället.

2.ÚÙEnsamrättigheter till sådana evenemang får inte ut-
nyttjas på ett sådant sätt att en betydande del av befolk-
ningen förhindras att följa dem via direkt eller tidsför-
skjuten återutsändning på fri TV.

Evenemang av särskild vikt för samhället

Artikel 2

Med evenemang av särskild vikt för samhället avses i
denna förordning ett idrottsevenemang som uppfyller
minst två av följande villkor:

1) Det är av intresse för andra än dem som normalt föl-
jer idrottsgrenen i fråga på TV.

2) Det tillhör en idrottsgren som av tradition intar en
central plats i dansk idrottskultur.

3) Det följs vanligtvis av många tittare.

Artikel 3

1.ÚÙFöljande evenemang anses vara av särskild vikt för
samhället:

1) OS, sommar- och vinterspel; spelen som helhet.

2) VM och EM i fotboll (herrar); alla matcher med
danskt deltagande samt semifinaler och finaler.

(Î)ÙEGT L 298, 17.10.1989, s. 23 (svensk text i specialutgåva,
område 6, volym 3, s. 3).

(Ï)ÙEGT L 202, 30.7.1997, s. 60.

3) VM och EM i handboll (herrar och damer); alla mat-
cher med danskt deltagande samt semifinaler och fi-
naler.

4) Danmarks kvalifikationsmatcher till VM och EM i
fotboll (herrar).

5) Danmarks kvalifikationsmatcher till VM och EM i
handboll (damer).

2.ÚÙBestämmelserna om utnyttjande av ensamrättighe-
terna till evenemang avser utsändningen av delar av eve-
nemangen eller evenemangen som helhet.

Utnyttjande av TV-rättigheter

Artikel 4

En betydande del av befolkningen anses vara förhindrad
att följa ett evenemang på gratis TV, om inte

1) evenemanget sänds på en kanal eller kanaler som kan
mottas av minst nittio procent av befolkningen utan
extra kostnader för anskaffande av tekniska installa-
tioner såsom en satellitmottagare eller anslutning till
en gemensam antennanläggning, och

2) mottagningen av evenemanget kostar tittaren högst 25
danska kronor per månad utöver TV-licens och betal-
ning av abonnemang till en gemensam antennanlägg-
ning.

Artikel 5

1.ÚÙTV-stationer som inte förmår uppfylla kravet i arti-
kel 1 andra stycket jämfört med bestämmelserna i artikel
4, och som har förvärvat ensamrätt till utsändning av ett
evenemang av särskild vikt för samhället enligt artikel 3
första stycket, kan utnyttja denna ensamrätt endast om
de genom avtal med andra TV-stationer eller på annat
lämpligt sätt kan säkerställa att en betydande del av be-
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folkningen inte är förhindrad att följa evenemanget i
fråga via direkt eller tidsförskjuten utsändning på fri TV.

2.ÚÙBestämmelsen i första stycket gäller inte i de fall
där TV-stationen i fråga kan påvisa att ingen TV-station
eller grupp av TV-stationer som uppfyller kravet i artikel
1 andra stycket önskar ingå avtal om att visa evene-
manget på rimliga marknadsvillkor.

3.ÚÙTV-stationer som enligt första stycket har fått er-
bjudande om att sända ett evenemang av särskild vikt för
samhället enligt artikel 3 första stycket, skall skriftligen
meddela sitt intresse av att ingå ett sådant avtal senast 14
dagar efter mottagandet av ett skriftligt erbjudande, som
förutom ett prisförslag också innehåller konkreta upplys-
ningar om evenemanget. däribland var och när det äger
rum.

Artikel 6

1.ÚÙEvenemang av särskild vikt för samhället enligt ar-
tikel 3 fösrta stycket skall i princip sändas direkt. Det
kan dock sändas med fördröjning, förutsatt att fördröj-
ningen beror på objektiva förhållanden såsom att

1) evenemanget äger rum om natten (kl. 24.00–06.00
dansk tid),

2) evenemanget består av flera parallella tävlingar som
till exempel OS, eller

3) direktsändning skulle innebära flyttning av sänd-
ningen av andra evenemang av särskild vikt för sam-
hället än dem som nämns i artikel 3 första stycket.

2.ÚÙTidsförskjuten utsändning av ett evenemang av sär-
skild vikt för samhället skall som regel äga rum inom ett
dygn efter det att evenemanget ägde rum.

3.ÚÙBestämmelserna i första och andra stycket gäller
inte om evenemangen sänds i enlighet med villkoren i ar-
tikel 5 andra stycket.

Övriga bestämmelser

Artikel 7

Om de uppstår oenighet om priset på TV-rättigheterna
till ett viktigt evenemang enligt artikel 3 första stycket i

samband med försäljning eller annan överföring av dessa
rättigheter, kan en av parterna eller en domstol eller ad-
ministrativ myndighet anhålla hos konkurrensrådet om
ett utslag enligt konkurrenslagen med angivande av pri-
set utifrån förhållandena på en konkurrensutsatt mark-
nad.

Artikel 8

Ändringar i denna förordning skall göras efter samråd
med berörda parter, särskilt idrottsorganisationer och
TV-stationer.

Överträdelse

Artikel 9

1.ÚÙDen som överträder artikel 1 andra stycket, artikel
5 första stycket och artikel 6 första och andra stycket
straffas med böter.

2.ÚÙBolag och andra juridiska personer kan åläggas
straffansvar enligt reglerna i strafflagens femte kapitel.

Artikel 10

1.ÚÙEnligt artikel 39 punkt 2 i lagen om radio- och te-
levisionsverksamhet kan ett tillstånd till programverksam-
het med hjälp av satellit eller kabelanläggning, riktad till
områden som inte är enbart lokala områden, dras in om
innehavaren överträder lagen eller bestämmelser som
fastställts enligt lagen och om överträdelsen är grov eller
upprepad.

2.ÚÙEnligt artikel 55 tredje stycket i lagen om radio-
och televisionsverksamhet kan ett tillstånd till lokal tele-
visionsverksamhet dras in tills vidare eller slutgiltigt, om
innehavaren överträder lagen, bestämmelser som fast-
ställts enligt lagen eller villkor för tillståndet och om
överträdelsen är grov eller upprepad.

Ikraftträdande

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998
och gäller för avtal om utnyttjande av ensamrättigheter
som ingåtts efter den 30 juli 1997 för evenemang som
äger rum efter den 1 december 1998.

Kulturministeriet den 19 november 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN
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