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Ny lovgivning mv.

• Spilleloven er nu trådt i kraft (pr. 1/1-12)
– Klage over ulovlig statsstøtte idet afgiften for online-kasinoer er 

20 % mod 75 % for landbaserede

– EU-Kommissionen: ja, statsstøtte, men kan godkendes efter 
TEUF art. 107, stk. 3, litra c (erhvervsfremme)

• Ændring af beskyttelsestidsdirektivet
– Beskyttelsestiden for fonogramproducenter og udøvende 

kunstnere forlænges fra 50 til 70 år
– Pligt for pladeselskabet til hensættelse af 20 % af indtægterne 

fra indspilningerne i forlængelsesperioden (til betaling til 
kunstnere, der alene har fået et engangsvederlag)

– Krav på royalty/vederlag i forlængelsesperioden, der ikke 
fradrages forudbetalinger eller kontraktmæssige fradrag
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Ny lovgivning mv.

• Ny offentlighedslov ikke vedtaget i forrige FT-
samling. Ikke på lovprogrammet i år

• Retningslinjer om markedsføring i sociale 
medier
– Spam, skjult reklame, børn og unge, banneranonver 

mv.

• Nye cookie-regler omsider udstedt
– Cookies må ikke lagres, medmindre brugeren har 

givet samtykke efter at have fået fyldestgørende 
information
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Praksis

• ROJ TV-dommen
– ROJ TV har ensidigt og ukritisk viderebragt terroropfordringer

– Finansieret og påvirket af PKK

– ROJ TV dømt for medvirken til terror

– Men ikke hjemmel efter strfl til frakendelse eller konfiskation af 
sendetilladelsen

– Nu vil Radio/tv-nævnet kigge på sagen – igen igen!

• EB’s afsløring af spindoktor som kilde
– Lovfæstet ret til ikke at afsløre en kilde, jf. RPL § 172 

– men kan pressen vælge at afsløre en kilde, trods aftale om det 
modsatte?

– Juridisk: formentlig; journalistisk: mere tvivlsomt!
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Praksis

• Indsamling af information fra Facebook 
– FO: SKATs indsamling af oplysninger fra en 

skatteborgers åbne fb-profil OK. Også OK, 
hvis ej åben, men et meget stort antal venner

– Sml. 2 afgørelser fra Pressenævnet

• LR-dom om live-blogging fra retsmøder
– Forbudt at transmittere forklaringer ordret, jf. 

RPL § 32, stk. 3
– OK mere generelt at omtale forklaringer
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Praksis

• Placering af berigtigelse af fejl
– Skal placeres, ”så læserne får mulighed for at blive 

opmærksomme på berigtigelsen”
– PN: på nettet skal berigtigelsen 1) indarbejdes i den 

oprindelige artikel, 2) vises særskilt som en nyhed 
med samme placering som den oprindelige nyhed

– Muligt lovforslag om placering af berigtigelser

• H-dom om vidnepligt i lækagesagen
– Selv om en sag vedrører overtrædelse af 

tavshedspligten, kan vidnepligt ikke pålægges, når 
sag af samfundsmæssig betydning, RPL § 172, stk. 6
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Praksis

• Vigtig EU-dom om tv-fodboldrettigheder
– FA Premier League/Murphy (okt. 2011)
– Premier League-rettighederne sælges landevist med 

eksklusivitet
– Sikres ved forbud mod salg af udenlandske dekodere
– EUD: forbuddet en restriktion i den fri bevægelighed
– Beskyttelse af rettigheder kan være alment tvingende 

hensyn
– Men forbuddet ikke proportionalt 
– Landebeskyttelsen desuden konkurrencebegræn-

sende idet = opdeling af markeder
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Praksis

• EU-dom om begrebet ”væsentlige begivenheder” i 
medietjenestedirektivet

• Art. 14: medlemsstaterne kan forbyde, at tv-foretagender 
udnytter en eneret til en væsentlig begivenhed således, 
at en betydelig del af befolkningen ikke kan se den

• FIFA og UEFA v Kommissionen
– En væsentlig begivenhed kan omfatte en hel 

turnering, ikke blot enkelte kampe 
– Retten til fri bevægelighed kan begrænses ud fra 

hensyn til informationsfriheden
– Vil påvirke prisen, ja, men ikke afgørende
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Praksis

• Nye EU-domme om formidleransvar
– L’Oreal/eBay

• Spiller formidleren en teknisk, automatisk og 
passiv rolle eller en mere aktiv rolle?

• Hvis alene teknisk rolle: havde eller burde 
formidleren have kendskab til det ulovlige indhold? 

– SABAM/Tiscali
• I strid med EU-retten og ytringsfriheden at påbyde 

formidlere at installere filtre til generel overvågning 
og filtrering af ophavsretskrænkende indhold
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Opsummering

• ”Dette var, hvad vi valgte at bringe af 
nyheder i dag..”

• 2011 illustrerede på ny den enorme 
udvikling og dynamik, der er på alle 
mediemarkeder, nye såvel som ”gamle”

• Og at dette konstant påvirker og udfordrer 
medieretten

• EU-retten har stadig stigende betydning
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