
Seznam událostí zna čného spole čenského významu oznámených v Ú ředním v ěstníku 
Evropských spole čenství  
 
 

Národní opat ření, přijatá v souladu s článkem 3a (1) sm ěrnice 89/552/EEC, (novelizované 
směrnicí 97/36/EC), ov ěřená Komisí a vydaná v Ú ředním v ěstníku Evropských spole čenství  

V souladu s článkem 3a směrnice Televize bez hranic, členské státy uvědomily Komisi o opatřeních, 
která přijaly nebo zamýšlejí přijmout, týkající se uplatnění exklusivních vysílacích práv k událostem 
značného společenského významu. Komise je povinna zjistit názor Výboru, zřízeného podle článku 
23a směrnice (tzv. Kontaktní výbor, složený ze zástupců všech členských států) a musí posoudit 
slučitelnost národních opatření s právem Evropského společenství. V případě kladného výsledku 
tohoto hodnotícího procesu budou opatření vydána v Úředním věstníku Evropských společenství (dále 
jen OJ).  

Dosud sjednocená opatření byla publikována v OJ C 183 ze dne 2. srpna 2003:  

ITÁLIE  NĚMECKO  

Olympijské hry (letní a zimní hry)  Olympijské hry (letní a zimní hry).  

finále Mistrovství světa ve fotbale a 
všechny zápasy italského národního 

týmu  

všechny zápasy fotbalového národního týmu Německa 
na Mistrovství světa a Evropy, také zahajovací zápas a 

finále i semifinále  

finále Mistrovství Evropy ve fotbale a 
všechny zápasy italského národního 

týmu  

semifinále a finále Poháru německé fotbalové 
asociace  

všechny zápasy italského národního 
týmu, doma i v zahraničí, v 

oficiálních soutěžích  

zápasy fotbalového národního týmu Německa doma i 
v zahraničí  

finále a semifinále Ligy mistrů a 
Poháru UEFA s účastí italského týmu  

finále jakékoliv evropské fotbalové soutěže (Liga 
mistrů, Pohár UEFA) s účastí německého klubu  

Cyklistický závod Giro d'Italia     

Velká cena Itálie závodu Formule 1     

Italský hudební festival San Remo     

   

VELKÁ BRITÁNIE  

Skupina A (plně živé pokrytí):  

Finálový turnaj světového poháru Fotbalové asociace  

Finálový turnaj mistrovství Evropy ve fotbale  

Finále poháru Fotbalové asociace  

Finále skotského poháru (Fotbalové asociace ve Skotsku)  

Velká národní Steeplechase  



Derby  

Finále Wimbledonu  

Finále poháru ragbyové ligy  

Finále světového ragbyového poháru  

   

Skupina B (dostačující druhotné pokrytí)  

Kriket - ligové zápasy hrané v Anglii  

mimofinálové zápasy turnaje ve Wimledonu  

všechny ostatní zápasy finálového turnaje Světového poháru v ragby 

Zápasy ragbyového turnaje šesti národů zahrnující družstva  
Spojeného království (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko)  

Hry Britského společenství národů  

Mistrovství světa v atletice  

Světový pohár v kriketu - finále, semifinále a zápasy družstev  
Spojeného království (Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko)  

Ryder Cup (pohár Ryder)  

Otevřené mistrovství v golfu  

   

RAKOUSKO  IRSKO  

Olympijské hry (letní a zimní hry).  živé vysílání  

zápasy světového fotbalového poháru FIFA (muži), 
při účasti rakouského národního týmu, stejně tak 
zahajovací zápas, semifinále a finále světového 

poháru ve fotbale  

Letní olympijské hry  

zápasy Mistrovství Evropy ve fotbale (muži), při 
účasti rakouského národního týmu, stejně tak 

zahajovací zápas, semifinále a finále Mistrovství 
Evropy ve fotbale  

celostátní finálové zápasy v metané a 
fotbale  

Finále rakouského fotbalového poháru  

kvalifikace irských družstev doma i v 
zahraničí pro fotbalové mistrovství 

Evropy a pro finálový turnaj světového 
poháru FIFA  

Mistrovství světa FIS v alpském lyžování  
zahajovací zápasy, semifinále a finále 
Mistrovství Evropy ve fotbale a finále 

turnaje světového poháru FIFA  

Mistrovství světa v klasickém lyžování  
irské zápasy ve finálovém turnaji 

Světového poháru v ragby  



Novoroční koncert Vídeňské filharmonie  irská Velká národní a irské Derby  

Vídeňský ples v opeře  
Pohár národů na Dublinské koňské 

show  

      

   pokrytí na jiném základě  

   
každá z irských her na ragbyovém 

mistrovství šesti národů  

 


