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Sundkrogsgade 9
2100 København Ø

Vedr. ulovlig parallelimport - DVD:

Som svar på Deres skrivelse af 29. januar skal jeg meddele, at jeg allerede i december orien-
terede advokat Torben Steffensen om Laserdiskens holdning til den ny ophavsretslov.

Selvom det er min opfattelse, at regional konsumption er i strid med EF-traktaten og
dermed ugyldig ønsker jeg ingen konflikt med rettighedshavere, der ønsker at håndhæve et for-
bud mod parallelimport. Jeg meddelte derfor Torben Steffensen, at rettighedshaveres indsigel-
se mod import (og videresalg) vil blive respekteret.

Jeg skal (atter) præcisere, at det salg, der foregår fra Laserdiskens butikker er ophørs-
udsalg, dvs. udsalg af titler, der er importeret før lovens ikrafttrædelse.

Vedr. special-import:

Laserdisken ønsker at genoptage sin specialimport, dvs. import og videresalg af titler, der ikke
har eller (så vidt vides) får en dansk rettighedshaver. Hvis Foreningen af Danske Videogram-
distributører vil modsætte sig dette, hører jeg gerne om baggrunden herfor.

Jeg har i næsten 8 uger afventet svar på min henvendelse om de titler, FDVs medlem-
mer ønsker at forbyde, men jeg stadig ikke modtaget et svar, der gør det muligt for mig at regi-
strere forbudte titler. Jeg skal igen anmode om svar på min henvendelse, så jeg kan genoptage
specialimporten UDEN derved at krænke Deres medlemmers eventuelle rettigheder.

En praktisk løsning kan være, at Deres medlemmer genoptager samhandlen med Laser-
disken og f.eks. i den forbindelse giver udtryk for et ønske om, at titler i deres repertoire
(nuværende eller kommende) ikke parallelimporteres. Et sådant ønske vil blive respekteret.

Ved at undlade at svare på min henvendelse stiller Deres medlemmer reelt hindringer i vejen
for distribution af titler, De ikke har rettigheder til. Det er helt klart i strid med loven og dens
intentioner og andre rettighedshaveres ret til at få omsat deres udgivelser i Danmark. Jeg skal
derfor anmode om et svar senest den 17. februar 2003. Efter denne dato vil Laserdisken stadig
respektere rettighedshavernes forbud, men genoptage distribution, der ikke er omfattet af et
identificerbart forbud.

Med ønsket om et godt og frugtbart samarbejde med Deres medlemmer i fremtiden.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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