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Публикуване на консолидираните мерки в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива
89/552/ЕИО (1) относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони,
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на
телевизионна дейност, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2)
(2008/C 17/06)
В съответствие с член 3а, параграф 2 от посочената директива Комисията публикува най-малко веднъж
годишно консолидирания списък на предприетите от държавите-членки мерки.
Понастоящем предприетите от следните държави-членки мерки са публикувани заедно със съответните правни
инструменти:
1. Австрия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 11);
2. Белгия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 24);
3. Финландия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 38);
4. Франция (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 33);
5. Германия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 8);
6. Ирландия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 17);
7. Италия (OВ L 180, 10.7.2007 г., стр. 5);
8. Обединеното кралство (OВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 12).
Таблица с връзките към цялостния текст на публикациите на предприетите от държавите-членки мерки се
намира на началната страница на Генерална дирекция „Информационно общество и медии“:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm

(1) OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.
(2) OВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60.
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Австрия

Белгия

Финландия

Франция

На живо и изцяло

1.

Летните и Зимните олимпийски игри.

1.

Зимните и Летните олимпийски игри.

2.

Мачовете за Световната купа по футбол на
ФИФА (мъже), ако австрийският национален
отбор участва, както и мачът на откриването,
полуфиналите и финалът на Световната купа по
футбол.

1.

Финалът за купата по футбол на Белгия
(мъже) и всичките мачове с участие на белгийския национален футболен отбор (мъже).

2.

Мачът на откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалите на Световната купа на
ФИФА и мачовете на финландския отбор.

2.

Официалните мачове на френския национален
футболен отбор в календара на ФИФА.

3.

2.

Финалите на Световната купа по футбол на
ФИФА (мъже).

3.

Мачът на откриването, полуфиналите и финалът
на Световната купа по футбол.

4.

3.

Европейското първенство по футбол, финален
кръг (мъже).

Мачът на откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалите на Европейските първенства по футбол, организирани от УЕФА, както
и мачовете на финландския отбор.

Полуфиналите и финалът на Европейското
първенство по футбол.

4.

Шампионската лига, мачовете с участие на
белгийски клубове.

5.

Купата на УЕФА, мачовете с участие на
белгийски клубове.

6.

Мемориал „Иво Ван Дам“.

7.

Белгийската „Гранд При Формула 1“.

8.

Следните турнири по тенис от „Големия
шлем“: „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“, четвъртфиналите, полуфиналите и финалите при
участие на белгийски спортист.

3.

Мачовете от Европейското първенство по
футбол (мъже), ако австрийският национален
отбор участва, както и мачът на откриването,
полуфиналите и финалът на Европейското
първенство по футбол.

4.

Финалът за Купата на Австрия по футбол.

5.

Световните първенства на ФИС по ски-алпийски
дисциплини.

6.

Световните първенства по ски-северни дисциплини.

7.

Новогодишният концерт на Оркестъра на
Виенската филхармония.

8.

Балът на Виенската опера
9.

Купа „Дейвис“ и „Фед Къп“, четвъртфиналите,
полуфиналите и финалите при участие на
белгийския отбор.

10. Финалът на музикалния конкурс „Кралица
Елизабет“.
На живо и с откъси

4.

Световните първенства по хокей на лед (мъже),
организирани от Международната федерация
по хокей на лед (ИИХФ).

5.

Финалът за Купата на УЕФА при участие на
клуб от френско първенство.

6.

Финалът на Шампионската лига по футбол.

5.

Световните първенства по ски-северни дисциплини, организирани от Международната
федерация по ски (ФИС).

7.

Финалът за Купата на Франция по футбол.

8.

Турнирът на шестте нации по ръгби.

6.

Световните първенства по лека атлетика, организирани от Международната асоциация на
федерациите по лека атлетика (ИААФ).

9.

Полуфиналите и финалът на Световната купа по
ръгби.

7.

Европейските първенства по лека атлетика,
организирани от Европейската асоциация по
лека атлетика (ЕАА).

Мачът на откриването, полуфиналите и финалът
на Световната купа по футбол, и мачовете на
финландския отбор, мачът на откриването, полуфиналите и финалът на Световното първенство
по хокей на лед (мъже), и мачовете на финландския отбор трябва да бъдат предавани изцяло на
живо

10. Финалът на френското първенство по ръгби.
11. Финалът за Купата на Европа по ръгби при
участие на клуб от френско първенство.
12. Финалът на тенис турнира „Ролан Гарос“ за
мъже и жени — сингъли.
13. Полуфиналите и финалът на Купа „Дейвис“ и
„Фед Къп“ при участие на френския отбор по
тенис.
14. Френската „Гранд При Формула 1“.

11. Летните олимпийски игри.

15. Обиколката на Франция (колоездене, мъже).

12. Обиколката на Франция (колоездене, мъже).

16. Колоездачният пробег Париж-Рубе.

13. Лиеж-Бастон-Лиеж (колоездене, мъже).

17. Финалите на Европейското първенство по
баскетбол за мъже и жени при участие на
френския национален отбор.

14. Amstel Gold Race (колоездене, мъже).
15. Обиколката на Фландрия (колоездене, мъже).
16. Париж-Рубе (колоездене, мъже).
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Летните или Зимните олимпийски игри.
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C 17/8

Консолидиран списък на събитията от голямо значение, посочени от държавите-членки в съответствие с член 3а

18. Финалите на Световното първенство по
баскетбол за мъже и жени при участие на
френския национален отбор.

17. Милано-Сан Ремо (колоездене, мъже).

19. Световните първенства по шосейно колоездене,
професионалисти (мъже).
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18. Първенствата на Белгия по шосейно
колоездене, професионалисти (мъже).

Белгия

Събития от списъка на френската общност
На живо и изцяло
1.

Франция

19. Финалите на Европейското първенство по
хандбал за мъже и жени при участие на
френския национален отбор.
20. Финалите на Световното първенство по хандбал
за мъже и жени при участие на френския
национален отбор.

На живо и с откъси

21. Световните първенства по лека атлетика.

2.

„La Flèche wallonne“ (колоездене, мъже).

3.

Зимните олимпийски игри.

Излъчването посоченото в точка 15 събитие може
да бъде ограничено до репортаж в съответствие с
традиционното за това събитие излъчване.

Събития от списъка на фламандската общност
На живо и изцяло
Шампионската лига: полуфиналите и финалите.

2.

Купата на УЕФА: полуфиналите и финалите.

3.

Белгийското и Световните първенства по
велокрос, мъже, професионалисти.

4.

Следните турнири по тенис от „Големия
шлем“: „Аустралиан Опън“ и „Ю Ес Опън“,
четвъртфиналите, полуфиналите и финалите
при участие на белгийски спортист.

На живо и с откъси
5.

Колоездене, Париж-Тур и Обиколката на
Ломбардия
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1.

Излъчването на посочените в точки 1 и 21 събития
може да се ограничи до представителни моменти,
отразяващи разнообразието на спортни дисциплини
и участващи държави, и може да включва записан
материал, когато събитията се провеждат по едно
и също време

BG

Световните първенства по лека атлетика,
когато участват белгийски спортисти.

Финландия
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Австрия
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Ирландия

Италия

C 17/10

Германия

Обединеното кралство

Летните и Зимните олимпийски игри.

Излъчвания на живо

1.

Летните и Зимните олимпийски игри.

Пълно покритие на живо

2.

Всичките мачове от Европейското първенство и
Световната купа по футбол, ако участва германският национален отбор, както и мачът на
откриването, полуфиналите и финалите.

1.

Летните олимпийски игри.

2.

1.

Летните и Зимните олимпийски игри.

2.

Финалите на Ирландските общински първенства по футбол и хърлинг за възрастни.

Финалът на Световната купа по футбол и
всичките мачове с участие на италианския
национален отбор.

2.

Финалите на Световната купа по футбол на
ФИФА.

3.

Полуфиналите и финалът за Купата на германската футболна асоциация.

3.

3.

Финалният кръг на Европейското първенство по
футбол.

4.

Домакинските мачове и тези като гост на
германския национален отбор по футбол.

Квалификационните мачове като домакин и
тези като гост на Ирландия за Европейското
първенство по футбол и Световната купа на
ФИФА.

5.

Финалът на всяко Европейско състезание на
футболните клубове (Шампионска лига, Купа на
УЕФА) при участие на германски клуб

4.

5.

Мачовете на Ирландия от финалния турнир на
Европейското първенство по футбол и на
финалния турнир за Световната купа на
ФИФА.

6.

Мачовете на Ирландия от финалите на
турнира за Световната купа по ръгби.

7.

Голямото ирландското национално надбягване
и Ирландското надбягване.

8.

Купата на нациите на Конното изложение в
Дъблин.

Покритие на запис
9.

Всеки от мачовете на ирландския отбор от
турнира на шестте нации по ръгби

Финалът на Европейското първенство по
футбол и всичките мачове с участие на
италианския национален отбор.

4.

Всичките мачове като домакин и тези като гост
с участие на италианския национален отбор
по футбол в официални състезания.

4.

Финалът за Купата на Футболната асоциация.

5.

Финалът за Купата на Шотландската футболна
асоциация (в Шотландия).

Полуфиналите и финалът на Шампионската
лига и за Купата на УЕФА, когато участва
отбор от Италия.

6.

Голямото национално състезание по стипълчейз.

7.

Конното надбягване „Дерби“.

6.

Надпреварата по колоездене за Обиколката на
Италия (Giro d'Italia).

8.

Финалите на тенис турнира „Уимбълдън“.

9.

7.

Италианската „Гранд При Формула 1“.

Финалът за Купата на предизвикателството на
Лигата по ръгби.

8.

Италианският музикален фестивал „Сан Ремо“

5.

10. Финалът на Световната купа по ръгби.
Подходящо непряко покритие
11. Тест мачовете по крикет, които се играят в
Англия.
12. Нефиналните
„Уимбълдън“.

срещи

от

тенис

турнира

13. Всичките други мачове от финалния кръг на
Световната купа по ръгби.
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Мачът на откриването, полуфиналите и
финалът на Европейското първенство по
футбол и на финалния турнир за Световната
купа на ФИФА.

3.
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1.

14. Мачовете от турнира на шестте нации по ръгби
с участието на националните отбори на
Обединеното кралство (Англия, Шотландия,
Уелс, Северна Ирландия).
15. Игрите на Общността на нациите.
16. Световното първенство по лека атлетика.
17. Финалите, полуфиналите и мачовете от Световната купа по крикет с участието на националните отбори на Обединеното кралство
(Англия, Шотландия, Уелс, Северна Ирландия).
18. The Ryder Cup (голф).
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19. Откритото първенство по голф

