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JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET
Irlannin toimenpiteet, jotka toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU
14 artiklan nojalla ja joihin viitataan 8 päivänä toukokuuta 2017 annetun päätöksen C(2017) 2898
johdanto-osan 1 kappaleessa
(2018/C 8/05)
N:o 465/2017
LÄHETYSTOIMINTAA KOSKEVA LAKI 2009 (MERKITTÄVIEN TAPAHTUMIEN MÄÄRITTELY)
PÄÄTÖS 2017
Minä viestintä-, ilmastotoimi- ja ympäristöministeri DENIS NAUGHTEN niiden toimivaltuuksien rajoissa, jotka on minulle
annettu lähetystoimintaa koskevan lain 1999 (N:o 18/2009) 162 pykälän 1 momentin (sellaisena kuin se on muutettuna
viestintää, energiaa ja luonnonvaroja (ministeriön nimen ja ministerin tittelin muuttamista) koskevalla päätöksellä 2016
(N:o 421/2016)) nojalla, ja kuultuani liikenne-, matkailu- ja urheiluministeriä kyseisen pykälän 5 momentin (sellaisena
kuin se on muutettuna matkailua ja urheilua (ministeriön nimen ja ministerin tittelin muuttamista) koskevalla päätök
sellä 2011 (N:o 217/2011)) mukaisesti, annan seuraavan päätöksen, jonka osalta kyseisen pykälän 6 momentin mukai
sesti on esitetty lainsäädäntöluonnos Irlannin parlamentin ylä- ja alahuoneelle ja hyväksytty päätöslauselma luonnoksen
hyväksymisestä sekä ylä- että alahuoneessa:
1. Tähän päätökseen voidaan viitata nimellä ”lähetystoimintaa koskevan lain 2009 nojalla annettu merkittävien tapahtu
mien määrittelyä koskeva päätös 2017”.
2. Liitteessä mainitaan tapahtumat, jotka on määritelty yhteiskunnallisesti merkittäviksi tapahtumiksi. Näiden tapahtu
mien osalta edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan on yleisen edun nimissä tarjottava suora lähetys
kokonaan maksuttomien televisiopalveluiden kautta.
3. Kaikki Irlannin ottelut rugbyn Six Nations -turnauksessa on määritelty yhteiskunnallisesti merkittäviksi tapahtumiksi,
joiden osalta edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan on yleisen edun nimissä tarjottava nauhoitettu lähe
tys kokonaan maksuttomien televisiopalveluiden kautta.
4. Kumotaan lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskevan lain 1999 nojalla annettu (merkittä
vien tapahtumien määrittelyä koskeva) päätös 2003 (N:o 99/2003).
Ilmoitus tästä lainsäädännöstä on julkaistu Irlannin virallisessa lehdessä Iris Oifigiúil 27. lokakuuta 2017
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2 artikla
Kesäolympialaiset
The All-Ireland Senior Inter-County Football -sarjan ja hurlingin loppuottelut
Irlannin karsintaottelut jalkapallon Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa koti- ja vieraskentällä
Irlannin ottelut jalkapallon Euroopan- ja maailmanmestaruuskisojen lopputurnauksessa
Jalkapallon Euroopan- ja maailmanmestaruuskisojen lopputurnauksen avaus-, välierä- ja loppuottelut
Irlannin ottelut rugbyn maailmanmestaruuskisojen lopputurnauksessa
The Irish Grand National ja the Irish Derby
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Nations Cup at the Dublin Horse Show
The All-Ireland Ladies Gaelic Football -sarjan loppuottelu
The All-Ireland Ladies Camogie -sarjan loppuottelu
25. lokakuuta 2017.
DENIS NAUGHTEN

Viestintä-, ilmastotoimi- ja ympäristöministeri

