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Til kulturministeren (13/12 01) af:

Naser Khader (RV):

»Vil ministeren oversende en liste over alle de sportsbegivenheder, som ikke er blevet vist på landsdækkende tv i den 

periode, hvor Danmark ikke har haft mulighed for at håndhæve reglerne om, at væsentlige sportsbegivenheder og andre 

nationale begivenheder skal vises på en tv-kanal, som alle kan se, og således at oversigten alene omfatter de 

sportsbegivenheder, som skulle være vist ifølge listen?«

Svar (2/1 02)

Kulturministeren (Brian Mikkelsen):

Indledningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at reglerne i bekendtgørelsen om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder 

af væsentlig samfundsmæssig interesse ikke kræver, at begivenhederne på listen vises på landsdækkende tv. Det, der 

kræves, er, at begivenhederne tilbydes til de landsdækkende tv-stationer. Der er således ikke tale om, at DR og TV 2 er 

forpligtet til at modtage tilbud om at købe rettighederne. Hvis DR og TV 2 afslår, kan rettighedshaveren selv sende 

begivenheden alene.

Følgende af listens begivenheder er ikke vist på landsdækkende tv:

EM-kvalifikationskampen i fodbold mod Wales den 9. juni 1999. Kampen blev sendt af den britiske tv-station TV 3, 

efter at DR og TV 2 havde afslået at købe rettighederne.

EM-kvalifikationskampen i fodbold mod Israel den 13. november 1999. Kampen blev sendt af TV 3, efter at DR havde 

tilbudt at købe rettighederne. TV 3 var imidlertid ikke omfattet af reglerne i direktivet om »tv uden grænser«, idet 

Storbritannien ikke havde gennemført direktivets regler i national lovgivning og derfor ikke kunne håndhæve reglerne 

over for TV 3.

VM-kvalifikationskampene i fodbold mod Island den 2. september 2000, Nordirland den 7. oktober 2000, Malta den 24. 

marts 2001 og Tjekkiet den 28. marts 2001. Kampene blev sendt af den britiske tv-station TvDanmark 1, som ikke havde 

tilbudt rettighederne til DR eller TV 2. De britiske myndigheder forbød TvDanmark 1 at sende kampene med eneret, 

men TvDanmark 1 indbragte sagen for de britiske domstole og kunne derefter sende kampene, uden at myndighederne 

kunne skride ind. Den 25. juli 2001 afsagde t he House of Lords den endelige dom, som gik TvDanmark 1 imod.
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