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TEAVE LIIKMESRIIKIDELT
Iirimaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/13/EL artiklile 14 võetud
meetmed, millele osutatakse 8. mai 2017. aasta otsuse C (2017) 2898 põhjenduses 1
(2018/C 8/05)
Õigusakt nr 465/2017
2009. AASTA RINGHÄÄLINGUSEADUS (SUURE ÜHISKONDLIKU TÄHTSUSEGA SÜNDMUSTE TÄPSUSTAMIST
KÄSITLEV OSA)
2017. AASTA MÄÄRUS
Mina, DENIS NAUGHTEN, kommunikatsiooni-, kliimamuutuste alase tegevuse ja keskkonnaminister, kasutades volitusi,
mis on mulle antud 2009. aasta ringhäälinguseaduse nr 18/2009 paragrahvi 162 lõikega 1 (mida on muudetud teabeva
hetuse, energia ja loodusvarade osakonna (ministeeriumi nime ja ministri ametinimetuse muudatus) 2016. aasta määru
sega (õigusakt nr 421/2016), ning pärast konsulteerimist transpordi- turismi- ja spordiministriga vastavalt kõnealuse
paragrahvi lõikele 5 (mida on muudetud 2011. aasta turismi- ja spordimäärusega nr 2 (ministeeriumialluvuse ja minist
rite ülesannete üleminemise kohta) (õigusakt nr 217/2011), annan käesolevaga järgmise määruse, mille eelnõu on kõne
aluse paragrahvi lõike 6 kohaselt esitatud kummalegi Oireachtase kojale, kes on mõlemad võtnud vastu otsuse eelnõu
heakskiitmise kohta:
1. Käesolevale määrusele võib osutada kui 2009. aasta ringhäälinguseadust (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste
täpsustamist käsitlevat osa) muutvale 2017. aasta määrusele.
2. Loendis täpsustatud sündmusi käsitatakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmustena, mille suhtes tuleks üldsuse
huve silmas pidades sätestada kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsiooni õigus edastada neid täieliku ja tasuta otse
ülekandena televisioonis.
3. Kõiki Iirimaa mänge ragbiturniiril „Six Nations“ käsitatakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmustena, mille suhtes
tuleks üldsuse huve silmas pidades sätestada kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsiooni õigus näidata neid täieliku ja
tasuta hilisema edastusena televisioonis.
4. 1999. aasta ringhäälinguseadust (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekannete seaduse suure ühiskondliku
tähtsusega sündmuste täpsustamist käsitlevat osa) muutev 2003. aasta akt (õigusakt nr 99/2003) tunnistatakse
kehtetuks.
Kõnealuse õigusakti vastuvõtmise teatis avaldati Iiri valitsuse 27. oktoobri 2017. aasta ametlikus väljaandes Iris Oifigiúil.
LOEND
Artikkel 2
Suveolümpiamängud
Üleiirimaaliste krahvkondadevaheliste täiskasvanute jalgpalli ja hurlingu meistrivõistluste finaalmängud
Iirimaa kodus ja võõrsil toimuvad valikmängud Euroopa jalgpallimeistrivõistluste ja jalgpalli maailmameistrivõistluste
raames
Iirimaa mängud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril
Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalturniiri avakohtumised, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning jalgpalli maailma
meistrivõistluste finaalturniir
Iirimaa mängud ragbi maailmakarikavõistluste finaalturniiril
Hobuste võiduajamised Irish Grand National ja Irish Derby
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Dublin Horse Show raames toimuvad karikavõistlused (Nations Cup)
Üleiirimaaline naiste gaeli jalgpalli finaal
Üleiirimaaline camogie’ finaal
25. oktoober 2017
DENIS NAUGHTEN

Kommunikatsiooni-, kliimamuutuste alase tegevuse ja
keskkonnaminister

