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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
Мерките, приети от Ирландия съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета и посочени в съображение 1 от Решение C(2017) 2898 от 8 май 2017 г.
(2018/C 8/05)
Нормативен акт № 465 от 2017 г.
ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА 2009 (ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2017
Аз, DENIS NAUGHTEN — министър на комуникациите, действията в областта на климата и околната среда, в рамките на
правомощията, предоставени ми по силата на раздел 162, подраздел 1) от Закона за радиото и телевизията 2009 (№ 18
от 2009 г.) (изменен с Постановление 2016 за съобщенията, енергетиката и природните ресурси (промяна на наименова
нието на министерството и титлата на министъра) (Нормативен акт № 421 от 2016 г.), след консултация с Министъра на
транспорта, туризма и спорта, както е предвидено в подраздел 5) от този раздел (изменен с Постановление 2011 за
туризма и спорта (прехвърляне на функции на районната администрация и на министъра (№ 2) (Нормативен акт № 217
от 2011 г.), с настоящото издавам следното постановление, за което по силата на подраздел 7) от посочения раздел бе
представен проект пред всяка камара на Oireachtas и всяка камара гласува резолюция, с която одобрява проекта:
1. Настоящото постановление може да се цитира като Постановление 2017 по Закона за радиото и телевизията 2009
(определяне на значими събития).
2. Посочените в списъка събития се считат за събития с голяма значимост за обществото, поради което на квалифициран
телевизионен оператор трябва в името на обществения интерес да се даде правото да осигури тяхното отразяване, на
живо и без прекъсване, чрез безплатна телевизионна услуга.
3. Всеки от мачовете на Ирландия в Шампионата на Шестте нации по ръгби е посочен като събитие с голяма значимост
за обществото, поради което на квалифициран телевизионен оператор трябва в името на обществения интерес да се
даде правото да осигури тяхното отразяване, на запис и без прекъсване, чрез безплатна телевизионна услуга.
4. Постановление 2003 (отразяване на значими събития) по Закона за радиото и телевизията 1999 (определяне на зна
чими събития) (Нормативен акт № 99 от 2003 г.) се отменя.
Известие за изготвянето на настоящия нормативен акт беше публикувано в Iris Oifigiúil от 27 октомври 2017 г.
СПИСЪК
Член 2
Летните олимпийски игри
Общоирландските финали по футбол и хърлинг за мъже
Kвалификационните мачове на Ирландия — като домакин и като гост, за Европейското първенство по футбол и за Све
товното първенство на ФИФА
Мачовете на Ирландия на финалния турнир на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Световната
купа на ФИФА
Мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Све
товната купа на ФИФА
Мачовете на Ирландия на финалите на турнира за Световната купа по ръгби
Голямото ирландското национално конно надбягване и Ирландското конно надбягване
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Купата на нациите на Конното изложение в Дъблин
Общоирландският финал по галски футбол за жени
Общоирландският финал по камоги за жени
25 октомври 2017 г.
DENIS NAUGHTEN,

Министър на комуникациите, действията в областта на
климата и околната среда

