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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Összesített intézkedésjegyzék közzététele a 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1)
módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló
89/552/EGK irányelv (2) 3a. cikkének (2) bekezdése alapján
(2008/C 17/06)
Az irányelv 3a. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság legalább évente egyszer köteles közzétenni a
tagállamok által meghozott intézkedések összesített jegyzékét.
Eddig a következő tagállamok intézkedései kerültek közzétételre, a kapcsolódó jogi aktusok szövegével
együtt:
1. Ausztria (HL L 180., 2007.7.10., 11. o.);
2. Belgium (HL L 180., 2007.7.10., 24. o.);
3. Finnország (HL L 180., 2007.7.10., 38. o.);
4. Franciaország (HL L 180., 2007.7.10., 33. o.);
5. Németország (HL L 180., 2007.7.10., 8. o.);
6. Írország (HL L 180., 2007.7.10., 17. o.);
7. Olaszország (HL L 180., 2007.7.10., 5. o.);
8. Egyesült Királyság (HL L 295., 2007.11.14., 12. o.).
A tagállamok által hozott intézkedések teljes közzétett szövegét tartalmazó internetes oldalak jegyzéke
megtalálható az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság internetes oldalán:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm

(1) HL L 202., 1997.7.30., 60. o.
(2) HL L 298., 1989.10.17., 23. o.
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Ausztria

Belgium

Finnország

C 17/8

A kiemelten jelentős események összesített jegyzéke tagállam szerinti bontásban, a 3a. cikkel összhangban

Franciaország

Az olimpiai játékok (nyári és téli)

Egyenes adásban és teljes terjedelemben

1.

A nyári és a téli olimpiai játékok

1.

A téli és a nyári olimpiai játékok

2.

A FIFA által szervezett férfi labdarúgó-világbajnokság mérkőzései az osztrák válogatott
részvétele esetén, továbbá a labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzése, elődöntői és
döntője

1.

A belga férfi labdarúgókupa döntője, valamint
a belga férfi labdarúgó-válogatott által vívott
összes mérkőzés

2.

2.

A francia nemzeti labdarúgó-válogatott által
vívott olyan hivatalos mérkőzések, amelyek
szerepelnek a FIFA mérkőzésrendjében

2.

A FIFA által szervezett férfi labdarúgó-világbajnokság döntő szakasza

A FIFA által szervezett labdarúgó-Európabajnokság nyitómérkőzése, negyeddöntői,
elődöntői és döntője, valamint minden olyan
mérkőzése, amelyet a finn válogatott vív

3.

3.

Az UEFA által szervezett labdarúgó-Európabajnokság nyitómérkőzése, negyeddöntői,
elődöntői és döntője, valamint minden olyan
mérkőzése, amelyet a finn válogatott vív

A labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzése,
elődöntői és döntője

4.

A labdarúgó-Európa-bajnokság elődöntői és
döntője

5.

Az UEFA-kupa döntője, ha azt olyan francia
egyesület csapata vívja, amely játszik valamelyik
francia bajnokságban

6.

A labdarúgó Bajnokok Ligája döntője

3.

A férfi labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzései
az osztrák válogatott részvétele esetén, továbbá
a labdarúgó-Európa-bajnokság nyitómérkőzése,
elődöntői és döntője

4.

Az osztrák labdarúgókupa döntője

5.

A férfi labdarúgó-Európa-bajnokság döntő
szakasza

4.

A Bajnokok Ligája belga egyesületek által
vívott mérkőzései

4.

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) által
szervezett férfi jégkorong-világbajnokság

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) alpesisí-világbajnoksága

5.

Az UEFA-kupa belga egyesületek által vívott
mérkőzései

5.

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) által szervezet
északisí-világbajnokság

6.

Az északisí-világbajnokság

6.

Az Ivo Van Damme emlékverseny

6.

7.

A francia labdarúgókupa döntője

7.

A Bécsi Filharmonikusok újévi hangversenye

7.

A Forma–1-es Belga Nagydíj

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) által
szervezett atlétikai világbajnokság

8.

A Hat Nemzet Bajnoksága rögbibajnokság

7.

Az Európai Atlétikai Szövetség (EAA) által
szervezett atlétikai Európa-bajnokság

9.

A rögbi-világbajnokság elődöntői és döntője

8.

A Bécsi Operabál

8.

9.

A következő Grand Slam-tenisztornák: a
Roland Garros és a wimbledoni tenisztorna
összes, belga játékos által vívott negyeddöntője, elődöntője és döntője
A Davis-kupának és a Fed-kupának a belga
csapat által vívott összes negyeddöntője,
elődöntője és döntője

A labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzését, elődöntőit, döntőjét és a finn válogatott által vívott mérkőzéseit, valamint a férfi jégkorong-világbajnokság nyitómérkőzését, elődöntőit, döntőjét és a finn válogatott
által vívott mérkőzéseit egyenes adásban, teljes terjedelemben kell közvetíteni

10. A francia rögbibajnokság döntője
11. A rögbi-Európa-bajnokság döntője, ha azt
olyan francia egyesület csapata vívja, amely
játszik valamelyik francia bajnokságban

10. Az Erzsébet királyné zenei verseny döntője

12. A Roland Garros tenisztorna férfi és női egyes
döntői

Egyenes adásban és kivonatosan

13. A Davis-kupa és a Fed-kupa elődöntői és
döntője, ha a francia csapat játszik

11. A nyári olimpiai játékok

14. A Forma–1-es Francia Nagydíj

12. A Tour de France férfi kerékpárverseny

15. A Tour de France férfi kerékpárverseny

13. A Liège–Bastogne–Liège férfi kerékpárverseny

16. A Paris–Roubaix kerékpárverseny

14. Az Amstel Gold Race férfi kerékpárverseny

17. A kosárlabda-Európa-bajnokság férfi és női
döntője, ha a francia válogatott játszik

15. A flandriai férfi kerékpáros körverseny
16. A Paris–Roubaix férfi kerékpárverseny

18. A kosárlabda-világbajnokság férfi és
döntője, ha a francia válogatott játszik
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3.

HU

1.

női

17. A Milánó–San Remo férfi kerékpárverseny

19. A férfi hivatásos országúti kerékpár-világbajnokság

2008.1.24.

18. A belga férfi hivatásos országúti kerékpárbajnokság

Belgium

Finnország

Franciaország

19. A kézilabda-Európa-bajnokság férfi és női
döntője, ha a francia válogatott játszik

Egyenes adásban és teljes terjedelemben

20. A kézilabda-világbajnokság férfi és női döntője,
ha a francia válogatott játszik

1.

21. Az atlétikai világbajnokság

Az atlétikai világbajnokság azon versenyszámai, amelyeken belga atléta is részt vesz

HU

A csak a Francia Közösség jegyzékén szereplő
események

2008.1.24.

Ausztria

A 15. pontban meghatározott esemény közvetítése – az
esemény kapcsán bevett közvetítési szokásokkal összhangban – a döntő pillanatokra korlátozódhat

Egyenes adásban és kivonatosan
2.

A La Flèche wallonne férfi kerékpárverseny

3.

A téli olimpiai játékok

A csak a Flamand Közösség jegyzékén szereplő
események

Az 1. és a 21. pontban meghatározott esemény közvetítése a sportágak és a résztvevő országok sokféleségének
kivonatos bemutatására korlátozódhat, és felvételről is
történhet, ha több versenyszámra egyszerre kerül sor

Egyenes adásban és teljes terjedelemben
A Bajnokok Ligája döntői és elődöntői

2.

Az UEFA-kupa döntői és elődöntői

3.

A belga
bajnokság

4.

A következő Grand Slam-tenisztornák: az
Australian Open és a US Open összes, belga
játékos által vívott negyeddöntője, elődöntője
és döntője

férfi

hivatásos

terepkerékpár-

Egyenes adásban és kivonatosan
5.
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1.

A Paris-Tours kerékpárverseny és a lombardiai
kerékpáros körverseny

C 17/9

Írország

Olaszország

C 17/10

Németország

Egyesült királyság

Az olimpiai játékok (nyári és téli)

Egyenes adásban

1.

Az olimpiai játékok (nyári és téli)

Egyenes adásban, teljes terjedelemben

2.

A német labdarúgó-válogatott összes, az
Európa-bajnokságon és a világbajnokságon
vívott mérkőzése, valamint e bajnokságok
nyitómérkőzése, elődöntője és döntője

1.

A nyári olimpiai játékok

2.

1.

Az olimpiai játékok (nyári és téli)

2.

Az összírországi megyék közötti felnőtt
labdarúgó- és hurlingbajnokság döntői

A labdarúgó-világbajnokság döntője és
minden olyan mérkőzése, amelyet az olasz
nemzeti válogatott vív

2.

A FIFA által rendezett világbajnokság döntő
szakasza

3.

A Német Labdarúgó Szövetség kupájának
elődöntői és döntője

3.

4.

A német nemzeti labdarúgó-válogatott hazai és
idegenbeli mérkőzései

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA által
rendezett labdarúgó-világbajnokság kapcsán
az ír válogatott által vívott hazai és idegenbeli
selejtezőmérkőzések

5.

4.

Az európai labdarúgókupák (Bajnokok Ligája,
UEFA-kupa) összes olyan döntője, amelyet
német egyesület csapata vív
5.

3.

A labdarúgó-Európa-bajnokság döntő szakasza

4.

Az FA-kupa döntője

4.

A nemzeti labdarúgó-válogatott minden hazai
és idegenbeli hivatalos tétmérkőzése

5.

A skót FA-kupa döntője (Skóciában)

5.

A Bajnokok Ligája és az UEFA-kupa minden
olyan döntője és elődöntője, amelyet olasz
csapat vív

6.

A Grand National lovas díjugratóverseny

7.

A Derby

8.

A wimbledoni tenisztorna döntő mérkőzései

9.

A rögbi League Challenge Cup döntője

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA által
rendezett világbajnokság döntő szakaszának
nyitómérkőzése, elődöntői és döntője

6.

A Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny

7.

A Forma–1-es Olasz Nagydíj

A rögbi-világbajnokság döntő szakaszának az
ír csapat által vívott mérkőzései

8.

A San Remó-i olasz zenei fesztivál

7.

Az Irish Grand National és az Irish Derby
lóverseny

8.

A Dublin Horse Show keretében megrendezett nemzetek kupája

Felvételről történő közvetítés
9.

A labdarúgó-Európa-bajnokság döntője és
minden olyan mérkőzése, amelyet az olasz
nemzeti válogatott vív

A Hat Nemzet Bajnokságán az ír rögbiválogatott által vívott mérkőzések

10. A rögbi-világbajnokság döntője.
Megfelelő utólagos közvetítés
11. Az Angliában rendezett krikett-mérkőzések
12. A wimbledoni tenisztorna mérkőzései a döntők
kivételével
13. A rögbi-világbajnokság
egyéb mérkőzései

döntő

szakaszának

14. A Hat Nemzet Bajnoksága mindazon mérkőzései, amelyeket az Egyesült Királyság valamely
nemzeti rögbiválogatottja (Anglia, Skócia,
Wales, Észak-Írország) vív
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6.

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA által
rendezett labdarúgó-világbajnokság döntő
szakaszának az ír csapat által játszott mérkőzései

3.

HU

1.

15. A Nemzetközösségi Játékok
16. Az atlétikai világbajnokság
17. A krikett-világbajnokság – a döntő, az
elődöntők és mindazon mérkőzések, amelyeket
az Egyesült Királyság valamely nemzeti válogatottja (Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország) vív
18. A Ryder-kupa
19. A nyílt golfbajnokság

2008.1.24.

