24.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Bekendmaking van de geconsolideerde maatregelen overeenkomstig artikel 3 bis, lid 2, van Richtlijn
89/552/EEG (1) betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, zoals gewijzigd bij Richtlijn
97/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad (2)
(2008/C 17/06)
Overeenkomstig artikel 3 bis, lid 2,van de richtlijn publiceert de Commissie ten minste eenmaal per jaar de
geconsolideerde lijst van door de lidstaten getroffen maatregelen.
Tot op heden zijn de maatregelen van de volgende lidstaten, met de desbetreffende wetsteksten, gepubliceerd:
1. Oostenrijk (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 11);
2. België (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 24);
3. Finland (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 38);
4. Frankrijk (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 33);
5. Duitsland (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 8);
6. Ierland (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 17);
7. Italië (PB L 180 van 10.7.2007, blz. 5);
8. Verenigd Koninkrijk (PB L 295 van 14.11.2007, blz. 12).
Een lijst van links naar de publicatie van de volledige teksten van de genoemde maatregelen der lidstaten is
te vinden op de homepage van het directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm

(1) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23.
(2) PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60.
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Oostenrijk

België

Finland

Frankrijk

Rechtstreekse integrale verslaggeving

1.

De Olympische zomer- en winterspelen.

1.

De Olympische zomer- en winterspelen.

2.

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal voor
heren: alle wedstrijden waaraan door Oostenrijk wordt deelgenomen plus de openingswedstrijd, de halve finales en de finale.

1.

De finale van de Belgische voetbalbeker voor
heren en alle wedstrijden waaraan door het
Belgische herenteam wordt deelgenomen.

2.

2.

De officiële wedstrijden van het Franse nationale voetbalteam in het kader van de FIFA.

3.

2.

De eindronde van het FIFA-wereldkampioenschap voetbal, heren.

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal: alle
wedstrijden waaraan door Finland wordt deelgenomen plus de openingswedstrijd, de
kwartfinales, de halve finales en de finale.

De openingswedstrijd, de halve finales en de
finale van het wereldkampioenschap voetbal.

4.

De halve finales en de finale van het Europees
kampioenschap voetbal.

5.

De finale van de UEFA-cup wanneer daaraan
wordt deelgenomen door een team uit een van
de Franse kampioenschappen.

6.

De finale van de Champions League voetbal.

7.

De finale van het Franse voetbalbekertoernooi.

8.

Het zeslandentoernooi rugby.

9.

De halve finales en de finale van het wereldkampioenschap rugby.

3.

Het Europees kampioenschap voetbal voor
heren: alle wedstrijden waaraan door Oostenrijk wordt deelgenomen plus de openingswedstrijd, de halve finales en de finale.

3.

De eindronde van het Europees kampioenschap voetbal, heren.

De finale van de bekerwedstrijd van de Oostenrijkse voetbalbond.

4.

De wedstrijden van de Champions League
waaraan een Belgisch team deelneemt.

5.

Het
FIS-wereldkampioenschap
skisporten.

alpiene

5.

De wedstrijden van de UEFA-Cup waaraan
een Belgisch team deelneemt.

6.

Het
FIS-wereldkampioenschap
skisporten.

noordse

6.

De Memorial Ivo Van Damme.

7.

De Grote Prijs van België Formule 1.

8.

De volgende Grand Slam-tennistoernooien:
Roland Garros en Wimbledon, alle kwartfinales, halve finales en finales met Belgische
deelnemers.

4.

7.

Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker.

8.

Het Wiener Opernball
9.

10. De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen
11. De Olympische zomerspelen.
12. De Ronde van Frankrijk (wielrennen, heren).
13. Luik-Bastenaken-Luik (wielrennen, heren).
14. De Amstel Gold Race (wielrennen, heren).
van

Vlaanderen

4.

5.

De Davis Cup en de Fed Cup, alle kwartfinales, halve finales en finales waaraan het
Belgische team deelneemt.

15. De Ronde
heren).

3.

(wielrennen,

16. Parijs-Roubaix (wielrennen, heren).
17. Milaan-San Remo (wielrennen, heren).

19. Het wereldkampioenschap wielrennen op de
weg voor beroepsrenners, heren.

Het door de Internationale IJshockey Federatie
(IIHF) georganiseerde wereldkampioenschap
ijshockey voor heren.
Het door de Internationale Skifederatie (FIS)
georganiseerde wereldkampioenschap noords
skiën.
Het door de Internationale Associatie van
Atletiekfederaties
(IAAF)
georganiseerde
wereldkampioenschap atletiek.

10. De finale van het Franse rugbykampioenschap.

Het door de Europese Atletiek Associatie
(EAA) georganiseerde Europees kampioenschap atletiek.

11. De finale van het Europese rugbybekertoernooi
wanneer daaraan wordt deelgenomen door een
team uit een van de Franse kampioenschappen.

De openingswedstrijd, de halve finales en de finale van
het wereldkampioenschap voetbal en de wedstrijden
waaraan wordt deelgenomen door het Finse team, de
openingswedstrijd, halve finale en de finale van het
wereldkampioenschap ijsheckey voor heren en de
wedstrijden waaraan wordt deelgenomen door het Finse
team moeten geheel en rechstreeks worden uitgezonden

12. De finales van het enkelspel, heren en dames,
van het tennistoernooi van Roland-Garros.

7.

13. De halve finales en de finales van de Davis Cup
en de Fed Cup wanneer daaraan wordt deelgenomen door het Franse tennisteam.
14. De Grote Prijs van Frankrijk Formule 1.
15. De Ronde van Frankrijk wielrennen, heren.
16. De wielerklassieker „Parijs-Roubaix”.
17. De finales van het Europees kampioenschap
basketbal, heren en dames, wanneer daaraan
wordt deelgenomen door het Franse team.
18. De finales van het wereldkampioenschap
basketbal, heren en dames, wanneer daaraan
wordt deelgenomen door het Franse team.
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18. Het kampioenschap van België wielrennen op
de weg voor beroepsrenners, heren.

6.

De openingswedstrijd, de kwartfinales, de
halve finales en de finale van het door de
UEFA (Europese voetbalbond) georganiseerde
Europees kampioenschap voetbal, en de
wedstrijden van de Finse ploeg.
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Olympische spelen (zomer- of winterspelen).

NL

1.
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Geconsolideerde lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving die door de lidstaten zijn opgegeven overeenkomstig artikel 3 bis

België

Finland

Frankrijk

19. De finales van het Europees kampioenschap
handbal, heren en dames, wanneer daaraan
wordt deelgenomen door het Franse team.

Rechtstreekse integrale verslaggeving

20. De finales van het wereldkampioenschap
handbal, heren en dames, wanneer daaraan
wordt deelgenomen door het Franse team.

1.

Wereldkampioenschap atletiek waaraan wordt
deelgenomen door Belgische atleten.

NL

Evenementen die uitsluitend op de lijst van de
Franse Gemeenschap staan
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Oostenrijk

21. De wereldkampioenschappen atletiek.
Rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen.
2.

La Flèche wallonne (wielrennen, heren).

3.

Olympische winterspelen.

Evenementen die uitsluitend op de lijst van de
Vlaamse Gemeenschap staan

1.

De finales en halve finales van de Champion's
League.

2.

De finales en halve finales voor de UEFA-Cup.

3.

Het Belgisch en wereldkampioenschap veldrijden voor beroepsrenners, heren.

4.

De volgende Grand Slam-tennistoernooien: de
open Australische en US kampioenschappen,
alle kwartfinales, halve finales en finales met
Belgische deelnemers.

Rechtstreekse verslaggeving en samenvattingen
5.

De uitzending van de in de punten 1 en 21, bedoelde
evenementen mag worden beperkt tot fragmenten die
representatief zijn voor de verscheidenheid van sporten en
voor de deelnemende landen en mag, wanneer wedstrijden
gelijktijdig plaatsvinden, ook via uitgestelde verslaggeving
worden uitgezonden
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Rechtstreekse integrale verslaggeving

De uitzending van het in punt 15, bedoelde evenement
mag worden beperkt tot hoogtepunten, op de voor dit
evenement gebruikelijke wijze.

Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije
(wielrennen)
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Ierland

Italië

C 17/10

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Olympische spelen (zomer- en winterspelen).

Rechtstreekse verslaggeving

1.

Olympische spelen (zomer- en winterspelen).

Volledige rechstreekse verslaggeving

2.

De wereld- en Europese kampioenschappen
voetbal: alle wedstrijden waaraan door Duitsland wordt deelgenomen plus de openingswedstrijd, de halve finales en de finale.

1.

Olympische zomerspelen.

2.

1.

Olympische spelen (zomer- en winterspelen).

2.

De finales van de nationale voetbal- en
hurlingcompetities (All Ireland Senior InterCounty Football and Hurling Finals).

De finale en alle wedstrijden van het Italiaanse
nationale elftal in het wereldbekerkampioenschap voetbal.

2.

De eindronde van de wereldbeker voetbal.

3.

3.

De eindronde van het Europees voetbalkampioenschap.

De wereld- en Europese kampioenschappen
voetbal: de kwalificatiewedstrijden van de
Ierse ploeg (uit- en thuiswedstrijden).

De finale en alle wedstrijden van het Italiaanse
nationale elftal in het Europese voetbalkampioenschap.

4.

De finale van de Engelse voetbalbeker.

4.

5.

De wereld- en Europese kampioenschappen
voetbal: de wedstrijden waaraan Ierland deelneemt.

Alle uit- en thuiswedstrijden waaraan het Italiaanse nationale voetbalelftal deelneemt in
officiële competities.

De finale van de Schotse voetbalbeker (Scottish
FA-Cup) (in Schotland).

5.

De finale en de halve finales van de Champions League en de UEFA-beker waaraan een
Italiaans elftal deelneemt.

6.

De Grand National Steeplechase.

7.

De Derby.

8.

De finales van
Wimbledon.

De finale van de Rugby League Challenge Cup.

3.

De halve finales en de finale van de Duitse
voetbalbeker.

4.

Alle uit- en thuiswedstrijden van het Duitse
nationale voetbalelftal.

5.

De finales van de wedstrijden tussen Europese
voetbalclubs (Champions League, UEFA Cup)
met Duitse deelname

3.

4.

5.

Het
wereldkampioenschap
rugby:
de
wedstrijden, waaraan door Ierland wordt deelgenomen.

7.

Irish Grand National en Irish Derby (paardenrennen).

8.

De Nations Cup tijdens de Dublin Horse
Show.

Niet-rechtstreekse verslaggeving
9.

Alle wedstrijden van het zeslandentoernooi
rugby waaraan Ierse ploegen deelnemen

het

tennistoernooi

6.

De wielerronde van Italië (giro d'Italia).

7.

De Grote Prijs van Italië Formule 1.

9.

8.

Het Italiaanse muziekfestival van San Remo

10. De finale van de wereldbeker rugby.

van

Voldoende lange niet-rechtstreekse uitzending
11. In Engeland gespeelde crickettestmatches.
12. De andere wedstrijden van het tennistoernooi
van Wimbledon.
13. De andere wedstrijden van de eindronde van de
wereldbeker rugby.
14. De wedstrijden van het zeslandentoernooi
rugby waaraan Britse nationale ploegen deelnemen (Engeland, Schotland, Wales, NoordIerland).
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6.

De openingswedstrijd, de halve finales en de
finale van het wereldkampioenschap en het
Europees kampioenschap voetbal.

NL

1.

15. De Gemenebestspelen.
16. Het wereldkampioenschap atletiek.
17. De finale, halve finales en wedstrijden van de
wereldbeker cricket waaraan ploegen van het
Verenigd Koninkrijk deelnemen (Engeland,
Schotland, Wales, Noord-Ierland).
18. De Ryder Cup.
19. Het Open Golf Championship
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