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Kære Jakob Willer 

 

Tak for jeres henvendelser vedrørende vedtagelsen af forordning (EU) nr. 833/2014 om 

restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer 

situationen i Ukraine. 

 

I angiver, at listen i bilaget med de juridiske personer, der er omfattet af forbuddet, 

ikke er egnet til brug for internettjenesteudbydernes implementering af forbuddet, da 

listen ikke præcist angiver internetdomæner. 

 

Som tidligere oplyst er forordningen trådt i kraft d. 1. marts 2022 og har direkte 

virkning i Danmark. Dermed er der ikke behov for national regulering for at give 

forordningen virkning efter sit indhold. Det er i henhold til forordningen forbudt for 

operatører at udsende eller medvirke til at udsende indhold fra de juridiske personer, 

enheder mv., der er nævnt i bilaget til forordningen, nemlig Russia Today og Sputnik. 

Det er således også operatørernes ansvar at sikre, at forordningen overholdes ved ikke 

at udsende indhold fra Russia Today og Sputnik.  

 

Kulturministeriet har dog undersøgt, hvilke internetdomæner som Russia Today og 

Sputnik benytter. Et bud på en liste over internetdomænerne er vedlagt.  

 

Kulturministeriet skal i forhold til listen bemærke, at det er Kulturministeriets 

vurdering, at afgørende for om et domæne er relevant ift. forordningens forbud beror på 

en vurdering af indholdet på hjemmesiden og afsenderen af dette indhold. Det er 

underordnet, hvem der er registreret som indehaver af et konkret domæne. 

Kulturministeriet henholder sig i den forbindelse til, at det af forordningen fremgår, at 

det for operatørerne er forbudt at udsende indhold fra de juridiske personer omfattet af 

bilaget til forordningen. Forordningen forholder sig således ikke til konkrete domæner 

og disses ejerforhold. 

 

Det bemærkes endeligt, at listen imidlertid ikke har en normerende karakter, og det 

kan ikke garanteres, at den er udtømmende. Operatørerne kan derfor ikke støtte ret på 
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listen, og det vil i sidste ende bero på domstolenes vurdering, om operatørerne har 

overholdt reglerne i forordningen, og at operatørerne dermed har sikret forbuddet mod 

at udsende indhold fra Russia Today og Sputnik. 

 

Afslutningsvis er det væsentligt at holde sig for øje – som EU-kommissionen også har 

understreget - at forordningen ikke handler om at gribe ind i uafhængige mediers 

nyhedsformidling. Danske medier skal fortsætte med at bruge de kilder, de finder 

nødvendige i forbindelse med deres journalistiske dækning af krigen. Forordningen 

handler alene om at blokere for to statskontrollerede russiske medier, som medvirker til 

at fremme og støtte den militære aggression mod Ukraine. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nicky Valbjørn Trebbien 

Kontorchef 


