
Hans Kristian Pedersen 

From: LaserNews [maillist@laserdisken.dk]

Sent: 30. november 2005 20:12

To: medarbejdere

Subject: Laserdisken informerer - om at købe Region 1 titler

Laser News er Laserdiskens elektroniske nyhedsbrev. 
Besøg Laserdiskens website på www.laserdisken.com. 

Kontakt os på mail@laserdisken.dk.  

 

Er det ulovligt at sælge Region 1-titler i Danmark? 

Det er der berettiget tvivl om, siger Østre Landsret. Det spørgsmål kan ikke besvares af andre end 
EF-domstolen, som pt. har spørgsmålet liggende til afgørelse i en sag rejst af Laserdisken. EF-

domstolen kommer med en afgørelse i 2006. Selvom gyldigheden af den danske lov er tvivlsom, 
har Laserdisken fra starten tilbudt de danske selskaber at respektere et eventuelt ønske om at 

undgå parallelimport, indtil der er en endelig afgørelse. Nogle selskaber har taget imod tilbuddet, 
og Laserdisken har afstået fra at parallelimportere film, de udgiver i Danmark. 

Nogle selskaber reagerede først tirsdag den 29. november - ikke med et pænt brev, som ville have 
været tilstrækkeligt - men med en dramatisk koordineret razzia i Laserdiskens to butikker. Det 
endte med, at vi fik lov at beholde både film og pc'ere. Vi lovede naturligvis at leve op til vores 

tilbud, og derfor har vi fjernet flere parallelimporterede film fra hylderne. Vi er blevet garanteret, 
at vi fortsat må sælge film, der ikke udbydes i Danmark, og vi samarbejder nu med retten om at 

afklare, hvilke film der kan komme tilbage på hylderne. 

Vi vil naturligvis ikke bryde aftalen med retten, hvilket i værste fald kan føre til butikkens lukning, 
så vi afstår øjeblikkeligt fra at sælge film, der er omfattet af videoselskabernes forbud. Det gælder 

også film, du allerede har bestilt, men endnu ikke har afhentet. 

Film, der er i dansk distribution eller kommer i distribution af medlemmer af Foreningen 
af Danske Videogramdistributører, kan således IKKE købes i Laserdisken i øjeblikket. 
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