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Om de nye regler om parallelimport: Laserdisken vil respektere Deres rettigheder:

Jeg har modtaget en skrivelse fra Foreningen af Danske Videogramdistributører, hvoraf det
fremgår, at Laserdisken udbyder importerede DVD-plader i strid med Deres rettigheder. Det
foranlediger mig til at informere om Laserdiskens holdning til spørgsmålet.

Selvom det er min opfattelse, at den pågældende ændring i ophavsretsloven er ugyldig,
vil jeg i håbet om et konstruktivt fremtidigt samarbejde respektere Deres ønske om at forbyde
import af titler, hvortil De har danske distributionsrettigheder - hvis De har et sådant ønske!

Laserdiskens reaktion på den nye ophavsretslov:

Den 22. december 2002 ophørte Laserdiskens import af DVD-plader fra tredjelande med hen-
blik på videresalg fra Laserdiskens butikker. Efterfølgende har der været tale om ophørsudsalg
af det eksisterende varelager. Idag er over halvdelen af det gamle lager solgt, og Laserdiskens
butik i Århus er lukket. FDV v/Torben Steffensen blev orienteret om fremgangsmåden.

Jeg overrakte ved samme lejlighed en liste til FDV med de titler, der på tidspunktet blev
udbudt til salg fra Laserdiskens hjemmeside med et tilbud om, at de enkelte medlemmer kunne
forbyde import og videresalg af titler på listen. Jeg ville respektere et sådant forbud, sagde jeg.

Ingen forbød enkelte titler på listen, og mit ønske om at få svar i form af konkrete forbud blev
forleden afvist af Torben Steffensen. I et fortsat håb om et samarbejde med FDVs medlemmer
har jeg derfor valgt en anden fremgangsmåde:

Hvis et medlem af FDV generelt ønsker at forbyde videresalg af parallelimporterede tit-
ler, hvortil det har danske distributionsrettigheder, vil jeg på eget initiativ og efter bedste evne
registrere medlemmets DVD-rettighedsbibliotek og afstå fra at parallelimportere disse titler, så
jeg på den måde undgår at krænke medlemmets rettigheder.

Jeg ønsker blot et JA eller NEJ på spørgsmålet:

Ønsker De at forbyde Laserdisken at udbyde parallelimporterede eksemplarer,
af DVD-plader, hvortil De har danske distributionsrettigheder?

Et enkelt JA vil blive respekteret for hele Deres rettighedsbibliotek. I løbet af 1-2 uger efter
Deres svar vil Laserdiskens hjemmeside blive ændret, så “forbudte” titler ikke kan bestilles hos
Laserdisken. Laserdisken vil herefter begrænse udvalget til specialimporterede DVD-plader,
der ikke er forbudt af FDVs medlemmer, samt til danske udgivelser.

Med venlig hilsen
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