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- Årets vigtigste begivenheder 
inden for medie- og entertain-
mentretten
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Ændring af radio/tv-loven: implementering af 
AVMS-direktivet (2007/65/EF, jf. U2008B.68)

Gælder nu radio/tv på alle platforme, og omfatter 
også on demand-tjenester, hvis de er radio/tv-
lignende
Dog lempeligere regulering af on demand-
tjenesterne, fx vedrørende reklamereglerne
Regler om produktplacering
Ret til at få korte nyhedsuddrag af begivenheder af 
stor interesse for offentligheden, som en anden tv-
station har eneret til
Procedure for klager over London-kanaler 
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Ny EU-meddelelse om statsstøtte og 
public service radio/tv (jf. Juristen nr. 
10/2009, s. 287 ff.)

Definitionen af public service kan godt 
være meget bred, uden at det er i strid 
med statsstøttereglerne
indførelse af en markedstest, der skal 
sikre, at nye tjenester ikke skader 
konkurrencen unødvendigt
Mulighed for brugerbetaling
Mulighed for kommercielle public service-
foretagender for at opbygge en reserve
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Infopac-sagen (EFD C-5/08)
Resumé af udvalgte artikler i dagblade mv. 
på baggrund af søgeord valgt af kunderne
Fysiske publikationer indscannes og 
omdannes til datafil
Søgeordet + 5 foregående og 
efterfølgende ord gemmes i fil (der slettes 
efter endt brug) samt printes
På baggrund heraf udarbejdes referatet
EFD: Indscanning og print af de 11 ord = 
eks.fremstilling. Ej omfattet af undtagelsen 
vedr. flygtige/midlertidige kopier
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AidOnline-sagen
Download af program, som erstatter 
bannerreklamer på internetsider med 
bannerreklamer fra annoncører, som AidOnline har 
indgået aftale med
Fogedretten:
Snyltning på internetsidernes salg af 
bannerannoncer samt forringelse af deres 
annoncesalg i strid med MFL § 1
Internetsiderne som helhed (inkl. annoncer) 
beskyttet efter OHL (samleværker efter § 5)

Ændring af annoncerne i strid med OHL
Selve blokeringsfunktionen dog ikke ulovlig



Pirate Bay-sagen: status
PB: fildelings-tjeneste baseret på torrent-
teknologien = små datafiler med oplysning om, hvor 
man kan finde musikfiler mv. hos andre brugere
Selve indholdet lagres ikke på PB-hjemmesiden, 
men datafilerne virker som links
Dom mod PB i Sverige i 2009: medvirken til 
brugernes ophavsretskrænkelser 1 års fængsel til 
stifterne + erstatning på i alt 30 mio. SEK!
Fogedforbud i Sverige mod PB s ISP
Fogedforbud mod PB s ISP i Norge afvist
Danske sag mod ISP verserer fortsat ved HR
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U2009.1930H TV i fængsler
Skal fængsler betale kabel tv-abonnement for én tilslutning til 
institutionen som sådan (fordi der er tale om en kreds af 
personer af privat karakter), eller for hver enkelt 
fængselscelle (idet offentlig fremførelse)?
Højesteret: Tale om offentlig fremførelse, idet

indsatte i et fængsel udgør ikke en kreds af personer 
afgrænset gennem en fælles interesse, men må betegnes 
som en tilfældig og vekslende kreds af personer
forholdet mellem institutionens personale og de indsatte 
kan ikke siges at være præget af personlige bånd 
den enkelte indsattes tv-forbrug overvejende karakter af 
en individuel, selvvalgt fritidsbeskæftigelse på samme 
måde som tv-forbruget i et privat hjem 
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U2010.60 Ø: Citatretten ifm. 
filmklip

DR havde ifm. portrætudsendelse om en 
filminstruktur anvendt 16 filmklip = 16,5 % 
af programmet
Citatretten, jf. OHL § 22, overskredet, 
navnlig henset til antallet af klip og deres 
varighed
Også manglende kreditering, jf. § 11, der 
også omfatter filmproducenter
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ØL s ophævelse af fogedforbud mod 
visning af optagelser med skjult 
kamera (dec. 2009) 

DR optog med skjult kamera på en privat 
behandlingsinstitution for alkoholikere
ØL: forbud kan ikke baseres på 
presseetiske regler, men alene på de 
materielle regler (her strlf § 264a)
Forbud afvist ud fra en afvejning af EMRK 
art. 10 og optagelsernes karakter og 
omfang  
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Andre sjove, men fortsat 
verserende sager: 

Jægersagen
Google Books
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