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Muudatusettepanek  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 

välja jäetud 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise 

ning vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

 

b) selliste mehhanismide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormi kasutajatel teatada 

asjaomasele videote jagamise platvormi 

teenuseosutajale tema platvormil 

talletatud lõikes 1 osutatud infosisust või 

see tema jaoks märkida; 

 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise 

süsteemide loomine ja käitamine seoses 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisuga; 

 

d) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormide kasutajatel hinnata 

lõikes 1 osutatud infosisu; 

 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 

 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 
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teatamisel ja märkimisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  880 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 

välja jäetud 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise 

ning vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

 

b) selliste mehhanismide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormi kasutajatel teatada 

asjaomasele videote jagamise platvormi 

teenuseosutajale tema platvormil 

talletatud lõikes 1 osutatud infosisust või 

see tema jaoks märkida; 

 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise 

süsteemide loomine ja käitamine seoses 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisuga; 

 

d) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormide kasutajatel hinnata 

lõikes 1 osutatud infosisu; 

 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 
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f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 
Kõnealuses tegevusjuhendis toodud 

meetmed hõlmavad vajaduse korral 

järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  882 

Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 

Kõnealused meetmed võivad hõlmata 

vajaduse korral järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  883 

Dita Charanzová 

 



 

PE592.350v01-00 6/97 AM\1107683ET.docx 

ET 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 

Kõnealused meetmed võivad hõlmata 

vajaduse korral järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  884 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise 

ning vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 
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vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu sellise mõiste 

ning määratluse kohaldamine, mille 

liikmesriigid on vastu võtnud, videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

tingimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  886 

Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisuga seotud 

kasutajate õiguste ja kohustuste 

kehtestamine videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 
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füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

tingimustes; 

füüsilist või vaimset arengut kahjustada 

võiva infosisuga seotud kasutajate õiguste 

ja kohustuste kindlaksmääramine ja 

kohaldamine videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 

kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist või vaimset arengut kahjustada 

võiva infosisu tunnuste täpsustamine ja 

kohaldamine videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  889 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 

a) vägivallale või vihkamisele 

õhutamise, ebaseadusliku infosisu ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisu mõiste 
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kindlaksmääramine ja kohaldamine videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

tingimustes; 

kindlaksmääramine ja kohaldamine videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

tingimustes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  890 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) selliste mehhanismide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormi kasutajatel teatada 

asjaomasele videote jagamise platvormi 

teenuseosutajale tema platvormil 

talletatud lõikes 1 osutatud infosisust või 

see tema jaoks märkida; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) selliste mehhanismide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormi kasutajatel teatada 

asjaomasele videote jagamise platvormi 

teenuseosutajale tema platvormil talletatud 

lõikes 1 osutatud infosisust või see tema 

jaoks märkida; 

b) selliste läbipaistvate mehhanismide 

loomine ja käitamine, mis võimaldavad 

videote jagamise platvormi kasutajatel 

teatada asjaomasele videote jagamise 

platvormi teenuseosutajale tema platvormil 

talletatud lõikes 1 osutatud infosisust või 

see tema jaoks märkida; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) selliste mehhanismide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormi kasutajatel teatada 

asjaomasele videote jagamise platvormi 

teenuseosutajale tema platvormil talletatud 

lõikes 1 osutatud infosisust või see tema 

jaoks märkida; 

b) selliste kergesti kasutatavate 

mehhanismide loomine ja käitamine, mis 

võimaldavad videote jagamise platvormi 

kasutajatel teatada asjaomasele videote 

jagamise platvormi teenuseosutajale tema 

platvormil talletatud lõikes 1 osutatud 

infosisust või see tema jaoks märkida; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt ba (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) punkti b alusel loodav mehhanism 

peab olema läbipaistev ja andma videote 

jagamise platvormi kasutajale teavet ning 

selle abil tuleb avalikustada teatatud 

ja/või märgitud infosisuga seoses 

võetavad meetmed; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt ba (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel; 

Or. en 

Selgitus 

Varasem punkt f. Asukohta on muudetud, kuna see sobib loogiliselt paremini pärast punkti b, 

milles käsitletakse samuti teatamise ja märkimise mehhanisme. 

 

Muudatusettepanek  895 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise 

süsteemide loomine ja käitamine seoses 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut kahjustada võiva infosisuga; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  896 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 
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Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 

loomine ja käitamine seoses alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisuga; 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 

loomine ja käitamine seoses alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva teadaoleva infosisuga; 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse direktiivi reguleerimisala ei tohiks olla laiem kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatu. 

 

Muudatusettepanek  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 

loomine ja käitamine seoses alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisuga; 

c) videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 

loomine ja käitamine seoses alaealiste 

füüsilist või vaimset arengut kahjustada 

võiva infosisuga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  898 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormide kasutajatel hinnata 

lõikes 1 osutatud infosisu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  899 

Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Liigne, kuna vanemliku kontrolli saab tagada võrgu või tarkvara tasandil. 

 

Muudatusettepanek  900 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist või vaimset 

arengut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  902 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  903 

Dita Charanzová 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse direktiivi reguleerimisala ei tohiks olla laiem kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatu. 

 

Muudatusettepanek  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

f) videote jagamise platvormide 

teenuseosutajate ja nende kasutajate 

vahelise läbipaistva, lihtsalt kasutatava ja 

tulemusliku kaebuste menetlemise ja 

lahendamise korra kehtestamine ja 

käitamine seoses punktides b–e osutatud 

meetmete rakendamisega ja sellises 

ulatuses, mil need meetmed on kooskõlas 

tegevusjuhendiga. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekust ei saa selgeks vajadus töötada välja vaidluste lahendamise 

mehhanismid ja määrata kindlaks, kes peaks need välja töötama seoses kõnealuse direktiivi 

kohaldamisala mis tahes laiendamisega videote jagamise platvormidele. Käesoleva 
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muudatusettepaneku eesmärk on see probleem kõrvaldada. 

 

Muudatusettepanek  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel ja kas see kehtib. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline mõju on punktis b osutatud 

teatamisel ja märkimisel. 

f) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mis tagavad videote jagamise 

platvormide kasutajatele läbipaistvuse 

selles osas, milline mõju on punktis b 

osutatud teatamisel ja märkimisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Sobivad meetmed lõikes 1 

sätestatud eesmärgi saavutamiseks 

määratakse kindlaks, võttes arvesse 

kõnealuse infosisu olemust, sellest 

põhjustatavat võimalikku kahju, 

kaitstavate inimeste kategooria omadusi 

ning nende asjakohaseid õigusi ja 

õigustatud huve, sealhulgas videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate ning 

infosisu loonud ja/või üleslaadinud 

kasutajate õigusi ja õigustatud huve ning 

avalikku huvi. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 1 lõike 1 punkti 19 (artikli 28a lõige 2) 

tühistamisega. Kui mõlemad muudatusettepanekud võetakse vastu, siis peaks sellest tekstist 

saama artikli 1 lõike 1 punkt 19 (artikli 28a lõige 2a). 

 

Muudatusettepanek  908 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustab Euroopa 

Komisjon kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7, võttes vastu 

suunised, millega tagatakse, et 

tegevusjuhendid vastavad käesoleva 

direktiivi nõuetele ning neis austatakse 

täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas ja eelkõige selle artiklis 52 

kehtestatud kohustusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid videote jagamise platvormi 

teenuse nõuetele vastavate sotsiaalmeedia 

platvormide puhul kaas- ja 

enesereguleerimist, nagu on kehtestatud 

artikli 4 lõikes 7. 
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Or. es 

 

Muudatusettepanek  911 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel võivad liikmesriigid 

regulatiivmeetmete kohaldamist piiramata 

julgustada kaasreguleerimise algatusi, 

nagu on kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  912 

Milan Zver 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel võivad liikmesriigid 

julgustada kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  913 

Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 



 

PE592.350v01-00 20/97 AM\1107683ET.docx 

ET 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 

rakendamise otstarbel julgustavad 

liikmesriigid enesereguleerimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid tagavad, et videote 

jagamise platvormi teenuseosutajad viivad 

läbi ja avaldavad oma tulemuslikkuse 

kohta korrapäraselt auditeid kooskõlas 

lõikes 1 osutatud tegevusjuhendiga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  915 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate poolt võetud lõigetes 2 

ja 3 osutatud meetmete asjakohasust. 

välja jäetud 
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Liikmesriigid annavad selle ülesande 

artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

Or. en 

Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid koostöös komisjoni 

ja Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga 

edendavad Euroopa Liidu 

tegevusjuhendite väljatöötamist, mis 

hõlmavad suuniseid käesoleva artikli 

lõike 1 punktides a ja b osutatud infosisu 

kõrvaldamisele kehtivate tingimuste kohta 

kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. 

Liikmesriigid võtavad kasutusele vajalikud 

mehhanismid, et hinnata videote jagamise 

platvormi teenuseosutajate poolt võetud 

käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud 

meetmete asjakohasust, eelkõige seoses 

sõna- ja teabevabadusega. Liikmesriigid 

annavad selle ülesande artikli 30 kohaselt 

määratud ametiasutustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  917 

Marietje Schaake 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad koostöös 

komisjoni ja Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste 

töörühmaga kasutusele vajalikud 

mehhanismid, et hinnata korrapäraselt 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate poolt võetud lõigetes 2 

ja 3 osutatud meetmete läbipaistvust, 

vajalikkust, tulemuslikkust ja 

proportsionaalsust, eelkõige seoses sõna- 

ja teabevabadusega. Liikmesriigid 

annavad selle ülesande artikli 30 kohaselt 

määratud ametiasutustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. Kui kaas- või 

enesereguleerimine osutub ebatõhusaks, 

võivad riigi reguleerivad asutused 

kasutada oma tulemuslikke volitusi. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  919 

Dietmar Köster 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele ning annavad neile 

tulemuslikud volitused juhuks, kui enese- 

ja kaasreguleerimine ei ole tulemuslik 

ning sellest tulenevas ulatuses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

läbipaistvust, vajalikkust, tulemuslikkust 

ja proportsionaalsust. Liikmesriigid 

annavad selle ülesande asjaomasele 

liikmesriigi ametiaustusele, mis võib olla 

artikli 30 kohaselt määratud ametiasutus. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  921 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

läbipaistvust, vajalikkust, 

proportsionaalsust ja asjakohasust. 

Liikmesriigid annavad selle ülesande 

artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 

ülesande artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et teatada lõigete 

2 ja 2 a kohaselt võetud meetmete 

rakendamisest ja tulemuslikkusest. 

Liikmesriigid annavad selle ülesande 

artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. 

Or. en 

Selgitus 

Siinkohal on osutatud lõikele 2 a edasise ümbernummerdamise tõttu. 
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Muudatusettepanek  923 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete 

kehtestamist seoses ebaseadusliku 

infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklites 14 ja 15 või 

direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete 

kehtestamist seoses ebaseadusliku 

infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklites 14 ja 15 või 

välja jäetud 
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direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  925 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete 

kehtestamist seoses ebaseadusliku 

infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklites 14 ja 15 või 

direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 



 

AM\1107683ET.docx 27/97 PE592.350v01-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga, kui 

käesoleva direktiivi täitmiseks võetavad 

mis tahes meetmed, mille eesmärk on 

piirata veebis avalikkusele ebaseadusliku 

infosisu levitamist või selle muul viisil 

kättesaadavaks tegemist, on kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, need 

võetakse vajalikus ja proportsionaalses 

mahus ning need rakendatakse kohtu 

poolt eelnevalt antud loa alusel. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  927 

Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete 

kehtestamist seoses ebaseadusliku 

infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

5. Ebaseaduslikuks tunnistatud 

infosisuga seotud meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklites 14 ja 15 või direktiivi 

2011/93/EL artiklis 25 sätestatud 

tingimusi. 
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artiklites 14 ja 15 või direktiivi 

2011/92/EL artiklis 25 sätestatud 

tingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

5. Liikmesriikidel ei takistata 

rangemate meetmete kehtestamist seoses 

ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  929 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Selliste meetmete 
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takistata rangemate meetmete 

kehtestamist seoses ebaseadusliku 

infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 

järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 

õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 

asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklites 14 ja 15 või direktiivi 

2011/92/EL artiklis 25 sätestatud 

tingimusi. 

võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse direktiivi reguleerimisala ei tohiks olla laiem kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatu. 

 

Muudatusettepanek  930 

Dietmar Köster 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

5. Liikmesriikidel ei takistata 

üksikasjalikumate või rangemate 

meetmete kehtestamist, eelkõige (aga mitte 

ainult) seoses ebaseadusliku infosisuga. 

Selliste meetmete võtmisel järgivad 

liikmesriigid kohaldatavas liidu õiguses 

sätestatud tingimusi, näiteks asjakohasel 

juhul direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 

ja 15 või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

5. Liikmesriikidel ei takistata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

üksikasjalikumate või rangemate 

meetmete kehtestamist, eelkõige seoses 

ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/92/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

5. Liikmesriigid võivad kehtestada 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatele lõigetes 1 ja 2 osutatud 

meetmetest rangemaid meetmeid. 

Liikmesriikidel ei takistata rangemate 

meetmete kehtestamist seoses 

ebaseadusliku infosisuga. Selliste 

meetmete võtmisel järgivad liikmesriigid 

kohaldatavas liidu õiguses sätestatud 

tingimusi, näiteks asjakohasel juhul 

direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 

või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25 

sätestatud tingimusi. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate vaheliste vaidluste 

lahendamiseks on olemas kaebuste 

esitamise ja õiguskaitse mehhanismid. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Muudetud artikli 28a lõike 2 teise lõigu punktiga f ja sinna ümber paigutatud. 

 

Muudatusettepanek  934 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate vaheliste vaidluste 

lahendamiseks on olemas kaebuste 

esitamise ja õiguskaitse mehhanismid. 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  935 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

olemas kaebuste esitamise ja õiguskaitse 

mehhanismid. 

6. Liikmesriigid võtavad oma 

jurisdiktsioonis kasutusele lõigetes 1 ja 2 

osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks kaebuste 

esitamise ja õiguskaitse halduslikud 

mehhanismid, kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartast tulenevate vabaduste 

ja õigustega. Seda sätet kohaldatakse 

piiramata riikliku õiguse alusel tsiviil- ja 

kriminaalõiguslike õiguskaitsevahendite 

kohaldamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks 
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olemas kaebuste esitamise ja õiguskaitse 

mehhanismid. 

avalikustatakse ja on olemas kaebuste 

esitamise ja õiguskaitse mehhanismid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  937 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

olemas kaebuste esitamise ja õiguskaitse 

mehhanismid. 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

olemas tulemuslikud kaebuste esitamise ja 

õiguskaitse mehhanismid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  938 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm 

julgustavad videote jagamise platvormi 

teenuseosutajaid vahetama parimaid 

tavasid kaasreguleerimise süsteemide 

kohta liidus. Kui see on asjakohane, aitab 

komisjon kaasa Euroopa Liidu 

tegevusjuhendite väljatöötamisele. 

välja jäetud 
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Or. en 

Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

7. Liikmesriigid, komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, teevad 

liikmesriigid koostööd, et aidata kaasa 

Euroopa Liidu motiveerivate 

tegevusjuhendite väljatöötamisele, 

kusjuures komisjonil võib vajaduse korral 

olla kooskõlastav roll. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  940 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 
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kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. Komisjon avalikustab 

need parimad tavad tulemuslikul ja 

kergesti juurdepääsetaval viisil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajaid, 

näiteks videote jagamise platvormi 

teenuseosutajaid vahetama parimaid 

tavasid kaasreguleerimise süsteemide kohta 

liidus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  942 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

7. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 
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vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa vabatahtlike Euroopa Liidu 

tegevusjuhendite väljatöötamisele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu 

tegevusjuhendite kavandid või 

olemasolevate liidu tegevusjuhendite 

muudatused. Komisjon võib taotleda, et 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm esitaks 

arvamuse kõnealuste tegevusjuhendite 

kavandite, muudatuste või laienduste 

kohta. Komisjon võib kõnealuseid 

tegevusjuhendeid asjakohaselt 

avalikkusele tutvustada. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  944 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu 

tegevusjuhendite kavandid või 

olemasolevate liidu tegevusjuhendite 

muudatused. Komisjon võib taotleda, et 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm esitaks 

arvamuse kõnealuste tegevusjuhendite 

kavandite, muudatuste või laienduste 

kohta. Komisjon võib kõnealuseid 

tegevusjuhendeid asjakohaselt 

avalikkusele tutvustada. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vt artiklit -2. 

 

Muudatusettepanek  945 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad artikli 4 lõike 7 kohaselt 

komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 



 

PE592.350v01-00 38/97 AM\1107683ET.docx 

ET 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

tagab, et Euroopa Liidu 

kaasreguleerimise ja enesereguleerimise 

algatuste eelnõud ja kehtivate Euroopa 

Liidu tegevusjuhendite muudatused või 

laiendused tehakse avalikkusele enne 

nende vastuvõtmist tulemuslikult ja 

kergesti kättesaadavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm esitaks 

arvamuse kõnealuste tegevusjuhendite 

kavandite, muudatuste või laienduste 

kohta. Komisjon võib kõnealuseid 

tegevusjuhendeid asjakohaselt avalikkusele 

tutvustada. 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

tutvustab kõnealuseid tegevusjuhendeid 

parimate tavade vahetamise edendamiseks 

asjakohaselt avalikkusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 
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Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad liikmesriikidele liidu 

tegevusjuhendite kavandid või 

olemasolevate liidu tegevusjuhendite 

muudatused. Liikmesriigid võivad taotleda, 

et Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm esitaks 

arvamuse kõnealuste tegevusjuhendite 

kavandite, muudatuste või laienduste 

kohta. Nii liikmesriigid kui ka komisjon 

võivad kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  948 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile vabatahtlike liidu 

tegevusjuhendite kavandid või 

olemasolevate vabatahtlike liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 
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asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

tutvustab kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 
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valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

võib taotleda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 

taotleb, et Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

esitaks arvamuse kõnealuste 

tegevusjuhendite kavandite, muudatuste 

või laienduste kohta. Komisjon võib 

kõnealuseid tegevusjuhendeid asjakohaselt 

avalikkusele tutvustada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Liikmesriigid tagavad, et videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

täidavad samasid kohustusi kui 

meediateenuse osutajad vastavalt artiklite 

9 kuni 11 sätetele nende platvormil 

edastatavate audiovisuaalsete äriliste 

teadaannete kohta, võttes arvesse 

järgmist: 

 – nad põhinevad 

audiovisuaalmeedia teenuste osutajatega 

sarnasel ärimudelil; 

 – nad tegelevad audiovisuaalsete 

äriliste teadaannete müügi ja 

paigutusega; 

 – või saavad osa sellest tulenevast 

tegevuskasumist. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a – lõige 8a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Selles ulatuses, milles videote 

jagamise platvormi teenuseosutajad 

osalevad audiovisuaalsete äriliste 

teadaannete müügis või paigutuses, 

tagavad liikmesriigid, et neil on seoses 

oma platvormil kättesaadavaks tehtud 

audiovisuaalsete äriliste teadannete, 

sponsimise ja tootepaigutusega artiklites 9 

kuni 11 kehtestatud nõuete puhul samad 

kohustused kui meediateenuse osutajatel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et videote jagamise 

platvormi teenuseosutajaid, kes ei ole 

asutatud nende territooriumil, kuid kelle 

emaettevõtja või tütarettevõtja on asutatud 

nende territooriumil või kes kuuluvad 

sellisesse kontserni, mille teine üksus on 

asutatud nende territooriumil, käsitatakse 

nende territooriumil asutatuna direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 otstarbel. 

Liikmesriigid tagavad, et videote jagamise 

platvormi teenuseosutajaid, 

 a) kes ei ole asutatud nende 

territooriumil, kuid kelle emaettevõtja või 

tütarettevõtja on asutatud nende 

territooriumil või kes kuuluvad sellisesse 

kontserni, mille teine üksus on asutatud 
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nende territooriumil, 

 b) kes on asutatud teises liikmesriigis, 

kuid on suunatud nende territooriumil 

asuvale vaatajaskonnale, käsitatakse 

nende territooriumil asutatuna direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 otstarbel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et videote jagamise 

platvormi teenuseosutajaid, kes ei ole 

asutatud nende territooriumil, kuid kelle 

emaettevõtja või tütarettevõtja on asutatud 

nende territooriumil või kes kuuluvad 

sellisesse kontserni, mille teine üksus on 

asutatud nende territooriumil, käsitatakse 

nende territooriumil asutatuna 

direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 

otstarbel. 

Liikmesriigid tagavad, et selliseid 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajaid 

nagu videote jagamise platvormi 

teenuseosutajaid, kes ei ole asutatud nende 

territooriumil, kuid kelle emaettevõtja või 

tütarettevõtja on asutatud nende 

territooriumil või kes kuuluvad sellisesse 

kontserni, mille teine üksus on asutatud 

nende territooriumil, käsitatakse nende 

territooriumil asutatuna 

direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 

otstarbel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui emaettevõtja või tütarettevõtja või 

kontserni teine üksus on asutatud teises 

liikmesriigis, siis käsitatakse esimese lõigu 

kohaldamise eesmärgil teenuseosutajat 

selles liikmesriigis asutatuna, kus on 

asutatud tema emaettevõtja, või kui tema 

emaettevõtja ei ole liikmesriigis asutatud, 

siis kus on asutatud tema tütarettevõtja, 

või kui tema tütarettevõtja ei ole 

liikmesriigis asutatud, siis kus on 

asutatud kontserni muu üksus. 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks 

on asutatud eri liikmesriigis, või kui on 

mitu kontserni üksust, millest igaüks on 

asutatud eri liikmesriigis, tagab 

asjaomane liikmesriik teise lõigu 

kohaldamise eesmärgil, et teenuseosutaja 

määrab kindlaks, millises neist 

liikmesriikidest teda asutatuks peetakse. 

välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  957 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks 

on asutatud eri liikmesriigis, või kui on 

mitu kontserni üksust, millest igaüks on 

asutatud eri liikmesriigis, tagab asjaomane 

liikmesriik teise lõigu kohaldamise 

eesmärgil, et teenuseosutaja määrab 

kindlaks, millises neist liikmesriikidest 

teda asutatuks peetakse. 

Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks 

on asutatud eri liikmesriigis, või kui on 

mitu kontserni üksust, millest igaüks on 

asutatud eri liikmesriigis, tagab asjaomane 

liikmesriik teise lõigu kohaldamise 

eesmärgil, et teenuseosutaja teatab selgelt 

ja viivitamatult, millises neist 

liikmesriikidest teda asutatuks peetakse. 

Selle teate sisu ei tohi kalendriaasta 

jooksul muuta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks 

on asutatud eri liikmesriigis, või kui on 

mitu kontserni üksust, millest igaüks on 

asutatud eri liikmesriigis, tagab asjaomane 

liikmesriik teise lõigu kohaldamise 

eesmärgil, et teenuseosutaja määrab 

kindlaks, millises neist liikmesriikidest 

teda asutatuks peetakse. 

Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks 

on asutatud eri liikmesriigis, või kui on 

mitu kontserni üksust, millest igaüks on 

asutatud eri liikmesriigis, peetakse seda 

teise lõigu kohaldamise eesmärgil 

asutatuks selles liikmesriigis, kus töötab 

enamik selle tööjõust. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiivi alusel videote jagamise platvormidele õiguse andmine valida liikmesriiki, 

kus asutatuks neid peetakse, ei oleks proportsionaalne, kuna see võimaldaks meelepärase 

kohtualluvuse valimist. Tööjõust enamiku asukoht on selge ja usaldusväärne kriteerium, mille 

alusel saab kindlaks määrata, kus Euroopa Liidus platvorm on asutatud. 
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Muudatusettepanek  959 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

oma territooriumil asutatud videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate loetelu 

ning direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 

lõikes 1 ja käesoleva artikli lõikes 1 

kehtestatud kriteeriumid, millele 

jurisdiktsioon tugineb. Nad ajakohastavad 

seda loetelu regulaarselt. Komisjon tagab, 

et pädevatel sõltumatutel reguleerivatel 

asutustel on juurdepääs kõnealusele 

teabele. 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

oma territooriumil asutatud videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate loetelu 

ning direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 

lõikes 1 ja käesoleva artikli lõikes 1 

kehtestatud kriteeriumid, millele 

jurisdiktsioon tugineb. Nad ajakohastavad 

seda loetelu regulaarselt. Komisjon tagab, 

et pädevatel sõltumatutel reguleerivatel 

asutustel ja avalikkusel on lihtne ja 

tulemuslik juurdepääs kõnealusele teabele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

oma territooriumil asutatud videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate loetelu 

ning direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõikes 

1 ja käesoleva artikli lõikes 1 kehtestatud 

kriteeriumid, millele jurisdiktsioon 

tugineb. Nad ajakohastavad seda loetelu 

regulaarselt. Komisjon tagab, et pädevatel 

sõltumatutel reguleerivatel asutustel on 

juurdepääs kõnealusele teabele. 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

oma territooriumil asutatud või asutatuna 

käsitatavate videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate loetelu kooskõlas lõikes 1 

kehtestatud kriteeriumidega, millele 

jurisdiktsioon tugineb. Nad ajakohastavad 

seda loetelu regulaarselt. Komisjon tagab, 

et pädevatel sõltumatutel reguleerivatel 

asutustel on juurdepääs kõnealusele 

teabele. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui lõiget 1 kohaldades ei suuda 

asjaomased liikmesriigid kokku leppida, 

millisel liikmesriigil on jurisdiktsioon, 

annavad nad komisjonile põhjendamatu 

viivituseta sellest probleemist teada. 

Komisjon võib esitada Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmale 

taotluse selles küsimuses arvamuse 

esitamiseks 15 tööpäeva jooksul alates 

komisjoni taotluse esitamisest. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna videote jagamise platvormid on üldjuhul suunatud kogu Euroopa Liidu publikule, siis 

võivad tekkida erimeelsused liikmesriikide vahel käesoleva direktiivi otstarbel pädevate 

liikmesriikide kindlaksmääramise valdkonnas. Seetõttu peaks komisjon suutma tegutseda, et 

määrata kindlaks jurisdiktsiooniga liikmesriik, nagu seda tehakse artikliga 3 reguleeritud 

teiste audiovisuaalmeedia teenuste puhul. 

 

Muudatusettepanek  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28ba (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 28b a 
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 Liikmesriigid tagavad, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvad videote 

jagamise platvormi teenuseosutajad 

teevad teenuse vastuvõtjatele kergesti, 

vahetult ja püsivalt kättesaadavaks 

vähemalt järgmise teabe: 

 a) videote jagamise platvormi 

teenuseosutaja nimi; 

 b) videote jagamise platvormi 

teenuseosutaja asutamiskoha 

geograafiline aadress; 

 c) videote jagamise platvormi 

andmed, kaasa arvatud selle elektronposti 

aadress või veebileht, mille kaudu saab 

sellega vahetult, tulemuslikult ja kiiresti 

ühendust võtta; 

 d) liikmesriik, mille jurisdiktsiooni 

alla videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad ja pädevad reguleerivad 

asutused või järelevalveasutused 

kuuluvad; 

 e) üksikasjalikud andmed videote 

jagamise platvormi teenuseosutaja 

omandi struktuuri kohta, sealhulgas teave 

teenusosutajas kõige suurema osalusega 

omanike kohta.“; 

Or. en 

Selgitus 

Eesmärk on viia platvormi teavitamiskohustused vastavusse audiovisuaalmeedia teenuste 

osutajatele kehtestatud kohustustega. 

Muudatusettepanek  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 b (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28bb (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 28b b 
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 Liikmesriigid tagavad, et nende 

jurisdiktsioonis videote jagamise 

platvormide teenuseosutajate esitatud 

audiovisuaalsed ärilised teadaanded on 

kooskõlas artikli 9 lõikes 1 ning 

artiklites 10 ja 11 kehtestatud nõuetega.“; 

Or. en 

Selgitus 

Eesmärk on kehtestada põhikohustus platvormidel levitatud äriliste teadaannete valdkonnas. 

Need kohustused on kooskõlas kohustustega, mis on selles valdkonnas kehtestatud 

tellitavatele audiovisuaalmeedia teenustele. 

 

Muudatusettepanek  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 c (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28bc (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 c) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 28b c 

 1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate videote 

jagamise platvormide teenuseosutajate 

osutatavad videote jagamise platvormi 

teenused toetavad asjakohaste 

meetmetega Euroopa päritolu teoste 

kättesaadavust, kui see on teostatav. 

Kõnealune toetamine võib muu hulgas 

olla seotud Euroopa päritolu teoste 

osakaalu ja märgatavusega videote 

jagamise platvormi teenuse kaudu 

pakutud saadete kataloogis. 

 2. Liikmesriigid annavad komisjonile 

hiljemalt [kuupäev – mitte hiljem kui 

kolm aastat pärast vastuvõtmist] ja 

seejärel iga nelja aasta järel aru lõike 1 

rakendamisest. 

 3. Komisjon annab liikmesriikide 
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esitatud teabe ja sõltumatu uuringu alusel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 

lõike 1 kohaldamise kohta, võttes arvesse 

turu ja tehnika arengut ning kultuurilise 

mitmekesisuse eesmärki.“; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada platvormil miinimumkohustused 

Euroopa päritolu teoste toetamiseks. Ettepanekus eeldatakse märksa väiksemate kohustuste 

kehtestamist, kui nõutakse kehtiva direktiiviga tellitava videoteenuse osutajatelt, kes peavad 

juba praegu tootmisse investeerima. Nagu on välja pakutud, edendaksid platvormid ainult 

kasutajate postitatud Euroopa päritolu teoseid. 

 

Muudatusettepanek  965 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 a) Artikli 29 lõike 2 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) hõlbustada käesoleva direktiivi 

tegelikku rakendamist korrapäraste 

nõupidamiste kaudu, käsitledes direktiivi, 

eelkõige selle artikli 2 kohaldamisest 

tulenevaid praktilisi probleeme ja muid 

küsimusi, mille arutamist peetakse 

kasulikuks; 

„a) hõlbustada käesoleva direktiivi 

tegelikku rakendamist korrapäraste 

nõupidamiste kaudu, käsitledes direktiivi, 

eelkõige selle artikli 2 kohaldamisest 

tulenevaid praktilisi probleeme;“ 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti a –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

Muudatusettepanek  966 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 b (uus) 



 

AM\1107683ET.docx 51/97 PE592.350v01-00 

 ET 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt b 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 b) Artikli 29 lõike 2 punkt b 

asendatakse järgmisega: 

b) esitada omal algatusel või 

komisjoni taotluse korral arvamusi 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta 

liikmesriikides; 

„b) esitada käesoleva direktiivi 

kohaldamise kohta liikmesriikides kas 

omal algatusel või komisjoni või Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma taotluse 

korral arvamusi;“ 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti b –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  967 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 c (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt d 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 c) Artikli 29 lõike 2 punkt d 

asendatakse järgmisega: 

d) arutada nende korrapäraste 

nõupidamiste tulemusi, mida komisjon 

peab ringhäälinguorganisatsioonide, 

tootjate, tarbijate, valmistajate, 

teenusepakkujate ning ametiühingute ja 

loometöö tegijate esindajatega; 

„d) arutada nende korrapäraste 

nõupidamiste tulemusi, mida komisjon 

peab käesoleva direktiiviga seotud kõigi 

sidusrühmadega;“ 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti d –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  968 

Isabella Adinolfi 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 d (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt e 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 d) Artikli 29 lõike 2 punkt e 

asendatakse järgmisega: 

e) hõlbustada liikmesriikide ja 

komisjoni vahelist teabevahetust 

audiovisuaalmeedia teenuseid käsitlevate 

reguleerivate meetmete hetkeolukorra ja 

arengu üle, võttes arvesse liidu 

audiovisuaalpoliitikat ja asjakohaseid 

tehnilisi arenguid; 

„e) hõlbustada liikmesriikide ja 

komisjoni vahelist teabevahetust 

audiovisuaalmeedia teenuseid käsitlevate 

reguleerivate meetmete hetkeolukorra ja 

arengu osas;“ 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti e –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  969 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 e (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 e) Artikli 29 lõike 2 punkt f 

asendatakse järgmisega: 

f) uurida kõiki kõnealuse sektori 

arengusuundi, mille arutamine tundub 

kasulikuna. 

„f) arutada või uurida kõiki kõnealuse 

sektori regulatiivseid või tehnilisi 

küsimusi või arengusuundi, kas Euroopa 

Liidus või kolmandates riikides, mille 

arutamine tundub kasulikuna.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti f –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 
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Muudatusettepanek  970 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 f (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 f) Artiklisse 29 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „2a. Kontaktkomitee määrab kindlaks 

ja avaldab oma kodukorra. 

Kontaktkomitee aruteludes, 

arvamustevahetustes ja arvamustes 

võetakse arvesse Euroopa Liidu 

audiovisuaalpoliitikat. Need tehakse 

avalikkusele kättesaadavaks kergesti 

juurdepääsetaval ja läbipaistval viisil, v.a 

selle liikmete nõuetekohaselt põhjendatud 

taotluste korral tundliku teabe 

konfidentsiaalseks käsitlemiseks.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet, millele komisjoni ettepanekus 

ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 a) Artikli 29 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Komisjoni egiidi all on asutatud 

kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 

liikmesriikide pädevate asutuste esindajad. 

Komitee eesistuja on komisjoni esindaja ja 

see tuleb kokku kas eesistuja algatusel või 

liikmesriigi delegatsiooni taotlusel. 

„1. Komisjoni egiidi all on asutatud 

kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 

liikmesriikide pädevate organite või 

asutuste esindajad ja vaatlejana neli 

Euroopa Parlamendi liiget, kes 

nimetatakse ametisse iga kolme aasta 
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tagant. Komitee eesistuja on komisjoni 

esindaja ja see tuleb kokku kas eesistuja 

algatusel või liikmesriigi delegatsiooni 

taotlusel.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõiget 1 –, millele 

komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

Muudatusettepanek  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 a) Artikli 29 lõike 2 punkt f 

asendatakse järgmisega: 

f) uurida kõiki kõnealuse sektori 

arengusuundi, mille arutamine tundub 

kasulikuna. 

„f) uurida kõiki kõnealuse sektori 

arengusuundi, mille arutamine tundub 

kasulikuna, ja esitada komisjonile nende 

kohta arvamusi.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõike 2 punkti f –, 

millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  973 

Iratxe García Pérez 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Mary Honeyball 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (19 a) Artikli 29 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Komisjoni egiidi all on asutatud „1. Komisjoni egiidi all on asutatud 
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kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 

liikmesriikide pädevate asutuste esindajad. 

Komitee eesistuja on komisjoni esindaja ja 

see tuleb kokku kas eesistuja algatusel või 

liikmesriigi delegatsiooni taotlusel. 

kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 

liikmesriikide pädevate asutuste esindajad. 

Komitee eesistuja on komisjoni esindaja ja 

see tuleb kokku kas eesistuja algatusel või 

liikmesriigi delegatsiooni taotlusel. 

Kontaktkomitee koosseisus võetakse 

arvesse soolist tasakaalu.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 29 lõiget 1 –, millele 

komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

 

Muudatusettepanek  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 

Direktiiv 2010/13/EL 

Peatükk XI – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„LIIKMESRIIKIDE REGULEERIVAD 

ASUTUSED“; 

„LIIKMESRIIKIDE REGULEERIVAD 

ASUTUSED JA ORGANID“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  975 

Louise Bours 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Artikkel 30 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„Artikkel 30  

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 
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eraldiseisvad ja funktsionaalselt 

sõltumatud mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivad asutused kasutavad oma 

volitusi erapooletult ja läbipaistvalt ning 

kooskõlas käesoleva direktiivi 

eesmärkidega, eelkõige seoses 

meediapluralismi, kultuurilise 

mitmekesisuse, tarbijakaitse ja siseturuga 

ning ausa konkurentsi edendamisega. 

 

Riigi reguleerivad asutused ei küsi seoses 

neile liidu õigust rakendavate riiklike 

õigusaktidega määratud ülesannete 

täitmisega juhiseid teiselt asutuselt ega 

allu teise asutuse juhistele. See ei välista 

siseriikliku riigiõiguse kohast järelevalvet. 

 

3. Sõltumatute reguleerivate asutuste 

pädevused ja volitused ning nende 

vastutuse tagamise meetodid kehtestatakse 

üheselt mõistetavalt õigusaktides. 

 

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivatel asutustel on oma 

ülesannete tulemuslikuks täitmiseks 

piisavad täitmise tagamise volitused. 

 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 

piisavad rahalised vahendid ja personal, 

et täita neile määratud ülesandeid ning et 
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osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmas ja selle 

tegevusele kaasa aidata. 

7. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

tasandil on olemas tulemuslikud 

mehhanismid, mille abil mis tahes 

kasutajal või meediateenuse osutajal või 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal, kellele riikliku 

reguleeriva asutuse otsus mõju avaldab, 

on õigus esitada otsuse peale edasikaebus 

edasikaebusi käsitlevale asutusele. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

 

Kõnealusel edasikaebusi käsitleval 

asutusel, milleks peaks olema kohus, on 

oma funktsioonide tõhusaks täitmiseks 

asjakohased teadmised. Liikmesriigid 

tagavad, et juhtumi asjaolusid võetakse 

nõuetekohaselt arvesse ja et olemas on 

toimiv edasikaebamise mehhanism. 

 

Kuni edasikaebuse lahendamiseni kehtib 

riigi reguleeriva asutuse otsus, kui 

vastavalt riiklikele õigusaktidele ei 

kohaldata ajutisi meetmeid.“; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  976 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

1. Iga liikmesriik võib oma riikliku 

põhiseaduse alusel nimetada sõltumatud 

riiklikud reguleerivad asutused või 

võrdväärsed avalik-õiguslikud organid 

käesoleva direktiivi kohaldamiseks. 

Liikmesriigid tagavad, et nimetatud 
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eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

sõltumatud riiklikud reguleerivad 

asutused või võrdväärsed avalik-

õiguslikud organid on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  977 

Julie Ward 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt 

sõltumatud mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

organit, nii kuidas on vaja käesoleva 

direktiivi kohaldamiseks. Liikmesriigid 

tagavad, et kõnealused asutused on 

valitsusest juriidiliselt eraldatud ja 

funktsionaalselt sõltumatud mis tahes 

teisest avalik-õiguslikust või eraasutusest. 

See ei piira võimalust, et liikmesriigid 

asutavad reguleerivaid asutusi, kes 

teostavad järelevalvet eri sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust, et teha käesoleva direktiivi 

nõuetekohase rakendamise järelevalvet. 

Liikmesriigid tagavad, et kõnealused 

asutused on juriidiliselt eraldiseisvad ja 

funktsionaalselt sõltumatud mis tahes 

teisest avalik-õiguslikust või eraasutusest. 

See ei piira võimalust, et liikmesriigid 

asutavad reguleerivaid asutusi, kes 

teostavad järelevalvet eri sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt 

sõltumatud mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

organit ja asutust. Liikmesriigid tagavad, 

et kõnealused asutused on juriidiliselt 

vabad igasugusest valitsuse võimust või 

mõjust ja funktsionaalselt sõltumatud mis 

tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

valitsustest või mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  981 

Dietmar Köster 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad valitsusest ja funktsionaalselt 

sõltumatud mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  982 

Giorgos Grammatikakis 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt sõltumatud 

mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 

eraasutusest. See ei piira võimalust, et 

liikmesriigid asutavad reguleerivaid 

asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 

sektorite üle. 

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või 

mitu sõltumatut riiklikku reguleerivat 

asutust. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealused asutused on juriidiliselt 

eraldiseisvad ja funktsionaalselt ja 

tegelikult sõltumatud mis tahes teisest 

avalik-õiguslikust või eraasutusest. See ei 

piira võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleeriva asutuse juhataja või riigi 

reguleerivas asutuses seda ülesannet 

täitvate kollegiaalse kogu liikmete 

ametisse nimetamise protsess on 

läbipaistev ning sellega tagatakse juhataja 

või liikmete ülesannete täitmisel nõutav 

sõltumatus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 



 

PE592.350v01-00 62/97 AM\1107683ET.docx 

ET 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse, 

audiovisuaalteenuste 

juurdepääsetavusega ja siseturuga ning 

ausa konkurentsi edendamisega. Riigi 

reguleerivad asutused võivad olla 

täiendavaks kontaktpunktiks, kuhu 

teenuse vastuvõtjad saavad pöörduda 

kaebustega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  985 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud riigi 

reguleerivad asutused või võrdväärsed 

avalik-õiguslikud organid kasutavad oma 

pädevusi erapooletult ja läbipaistvalt ning 

kooskõlas käesoleva direktiivi 

eesmärkidega, eelkõige seoses 

meediapluralismi, kultuurilise 

mitmekesisuse, tarbijakaitse, 

audiovisuaalmeedia teenuste 

juurdepääsetavusega, ausa konkurentsi 

kaitsega siseturul ning avaliku teenuse 

kohustuste rakendamisega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. Liikmesriigid võivad anda 

riigi reguleerivatele asutustele täiendavaid 

volitusi, kui nad peavad seda vajalikuks, 

kooskõlas nende eesmärkidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  987 

Iratxe García Pérez 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 

Mary Honeyball 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. Liikmesriik teeb organi 

soolise tasakaalu järelevalvet, piiramata 
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riigi reguleeriva asutuse struktuurset 

korraldust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

organid ja asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise ja piirkondliku mitmekesisuse, 

keele säilitamise, tarbijakaitse ja siseturuga 

ning ausa konkurentsi edendamisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse, 

audiovisuaalmeedia teenuste 

juurdepääsetavuse ja siseturuga ning ausa 

konkurentsi edendamisega. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

asutused kasutavad oma volitusi 

erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas 

käesoleva direktiivi eesmärkidega, 

eelkõige seoses meediapluralismi, 

diskrimineerimiskeelu, kultuurilise 

mitmekesisuse, tarbijakaitse ja siseturuga 

ning ausa konkurentsi edendamisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  991 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleerivad asutused ei küsi seoses 

neile liidu õigust rakendavate riiklike 

õigusaktidega määratud ülesannete 

täitmisega juhiseid teiselt asutuselt ega allu 

teise asutuse juhistele. See ei välista 

siseriikliku riigiõiguse kohast järelevalvet. 

Sõltumatud riigi reguleerivad asutused ei 

küsi seoses neile liidu õigust rakendavate 

riiklike õigusaktidega määratud ülesannete 

täitmisega juhiseid teiselt asutuselt ega allu 

teise asutuse juhistele. See ei välista 

siseriikliku riigiõiguse kohast järelevalvet. 

Sõltumatud riigi reguleerivad asutused 

saadavad kõrgetasemelise esindaja 

osalema Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 

tegevustes kooskõlas artikli 30a lõikega 2. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi reguleerivad asutused ei küsi seoses 

neile liidu õigust rakendavate riiklike 

õigusaktidega määratud ülesannete 

täitmisega juhiseid teiselt asutuselt ega allu 

teise asutuse juhistele. See ei välista 

siseriikliku riigiõiguse kohast järelevalvet. 

Riigi reguleerivad asutused ei küsi seoses 

neile liidu õigust rakendavate riiklike 

õigusaktidega määratud ülesannete 

täitmisega juhiseid teiselt avalik-

õiguslikult või eraasutuselt ega allu teise 

asutuse juhistele. See ei välista siseriikliku 

riigiõiguse kohast järelevalvet. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  993 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Sõltumatute riigi reguleerivate 

asutuste või võrdväärsete avalik-õiguslike 

organite liikmed valitakse avalikult 

inimeste hulgast, kellel on objektiivselt 

tõendatud suured erialased kogemused ja 

suur pädevus kõnealuses valdkonnas. Nad 

ei tohi olla olnud valitsuses, valitaval 

ametikohal mis tahes tasandil, täitnud 

poliitiliste parteide ülesandeid või olnud 

neis mis tahes muul ametikohal ametisse 

nimetamisele eelneva seitsme aasta 

jooksul. Sõltumatute riigi reguleerivate 

asutuste liikmed ei tohi oma ametiajal 
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otseselt või kaudselt töötada mis tahes 

ametikohal või osaleda mis tahes 

nõustamistegevuses, olla avalik-õiguslike 

või eraettevõtete direktorid või töötajad, 

töötada mis tahes liiki riigiametis ning 

neil ei tohi olla otseseid ega kaudseid 

huve riigi reguleeriva asutusega samas 

erialavaldkonnas tegutsevates ettevõtetes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  994 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Sõltumatute reguleerivate asutuste 

pädevused ja volitused ning nende 

vastutuse tagamise meetodid kehtestatakse 

üheselt mõistetavalt õigusaktides. 

3. Sõltumatute riigi reguleerivate 

asutuste või võrdväärsete avalik-õiguslike 

organite pädevused ning nende vastutuse 

tagamise meetodid kehtestatakse üheselt 

mõistetavalt õigusaktides. See võib 

hõlmata konkreetsete rakendusvolituste 

delegeerimist, kui seda peetakse käesoleva 

direktiivi kohaldamiseks vajalikuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  995 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivatel asutustel on oma 

ülesannete tulemuslikuks täitmiseks 

4. Kui liikmesriigid annavad 

käesoleva direktiivi kohaldamisega seoses 

sõltumatutele riigi reguleerivatele 
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piisavad täitmise tagamise volitused. asutustele või võrdväärsetele avalik-

õiguslikele organitele rakenduslikud 

täitmise tagamise volitused, siis tagavad 

nad, et kõnealuseid rakenduslikke 

täitmise tagamise volitusi kasutatakse, 

austades rangelt Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartast tulenevaid vabadusi ja 

õigusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivad asutused nimetavad ühtse ja 

avalikkusele kättesaadava kontaktpunkti 

artiklis 7 osutatud juurdepääsetavuse 

küsimustega soetud teabe ja kaebuste 

esitamiseks. Kõnealusel kontaktpunktil on 

järgmised õigused: 

 i) teadlikkuse suurendamine 

juurdepääsetavusega seotud vaatajate 

õiguste kohta; 

 ii) juurdepääsetavuse nõuete 

järgimise järelevalve eesmärgil küsitluste 

ja konsultatsioonide elluviimine; 

 iii) audiovisuaalmeedia teenuse 

osutajatele soovituste esitamine nende 

juurdepääsu teenuste kvaliteedi 

parandamiseks; 

 iv) võimaluse korral standardite 

vastuvõtmine, et tagada 

televisiooniteenuste ning kasutajatel 

puudega inimeste jaoks mõeldud teenuste 

vastuvõtmist, dekodeerimist ja neile 

kuvamisele juurdepääsu tagamist 

võimaldavate seadmete vaheline 
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koostalitlusvõime, ning kõnealuste 

standardite kasutamise volitamine. Mis 

tahes seadmete standardite 

kindlaksmääramisel tuleks konsulteerida 

puudega inimesi esindavate 

organisatsioonidega, audiovisuaalmeedia 

teenuse osutajatega ja seadmete 

tootjatega; 

 v) juurdepääsetavusega seotud 

vaatajate kaebuste käsitlemine ning oma 

täitmise tagamise volituste nõuetekohane 

rakendamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivad asutused vastutavad 

ringhäälingulubade väljastamise ja 

uuendamise eest. Ringhäälingulubade 

väljastamist ja uuendamist reguleerivad 

põhitingimused ja kriteeriumid 

kehtestatakse sõnaselgelt riikliku 

õigusega. Ringhäälingulubade 

väljastamise ja uuendamise menetlust 

reguleerivad eeskirjad on selged ja täpsed 

ning neid kohaldatakse avatud, 

läbipaistval ja erapooletul viisil ning 

otsused avalikustatakse. Samuti 

avalikustatakse pakkumismenetlused ning 

neis täpsustatakse taotluse esitajate 

täidetavad tingimused ja loataotluse sisu. 

Antavate lubade koguarvu 

kindlaksmääramise kriteeriumid on 

selged, läbipaistvad ja peegeldavad 

tehnoloogia võimsust ja edasiminekuid. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivad organid ja asutused 

nimetavad ühtse ja avalikkusele 

kättesaadava kontaktpunkti artiklis 7 

osutatud juurdepääsetavuse küsimustega 

soetud teabe ja kaebuste esitamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Juurdepääsetavuse nõuete rakendamise toetamiseks. 

 

Muudatusettepanek  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4b. Liikmesriigid kehtestavad riiklikus 

õiguses riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvate kollegiaalse kogu 

liikmete ametisse nimetamise menetluse. 

Liikmesriigid tagavad, et menetlus on 

avatud kõigile huvitatud pooltele, et 

osalemiskutse avalikustatakse ning et 

kehtestatud kutsealased nõuded vastavad 

täidetavatele ülesannetele. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1000 

Milan Zver 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvaid kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 



 

PE592.350v01-00 72/97 AM\1107683ET.docx 

ET 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. Riigi reguleeriva asutuse 

juhataja või riigi reguleerivas asutuses 

seda ülesannet täitvate kollegiaalse kogu 

liikmete volituse kestus määratakse 

eelnevalt kindlaks riiklikus õiguses ning 

seda ei muudeta ühelgi viisil enne volituse 

lõppu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvaid kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses, ja põhjendatud 

eelneva teatamise alusel. Ametist 

vabastamise otsus avalikustatakse ja 

ametist vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvaid kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Nõuetekohaselt 

põhjendatud ametist vabastamise otsus 

avalikustatakse ja ametist vabastamise 

põhjendused tehakse avalikkusele 

kättesaadavaks. 

Or. en 

Selgitus 

Võttes arvesse riigi reguleeriva organi juhataja ametist vabastamise võimalikku mõju, on vaja 

suurendada kõnealuse ametist vabastamise avalikustamist ning tagada, et seda otsust 

selgitatakse, s.o see on nõuetekohaselt põhjendatud. 

 

Muudatusettepanek  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas asutuses seda 

ülesannet täitvaid kollegiaalse kogu 

liikmeid võib ametist vabastada ainult 

juhul, kui nad ei täida enam neile oma 

ülesannete täitmiseks kehtestatud 

tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 

siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 

otsus avalikustatakse ja ametist 

vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 

5. Sõltumatu riigi reguleeriva asutuse 

või võrdväärse avalik-õigusliku organi 

liikmed, sh selle juhataja võib ametist 

vabastada ainult juhul, kui nad ei täida 

enam neile oma ülesannete täitmiseks 

kehtestatud tingimusi, mis on eelnevalt 

kehtestatud siseriiklikus õiguses. Ametist 

vabastamise otsus, sealhulgas vastavad 

põhjendused, avalikustatakse kergesti 

juurdepääsetaval ja läbipaistval viisil. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1005 

Milan Zver 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 

piisavad rahalised vahendid ja personal, 

et täita neile määratud ülesandeid ning et 

osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmas ja selle 

tegevusele kaasa aidata. 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 

piisavad rahalised vahendid ja personal, et 

täita neile määratud ülesandeid ning et 

osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmas ja selle tegevusele 

kaasa aidata. 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse kergesti juurdepääsetaval 

ja läbipaistval viisil. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et sõltumatutel riigi reguleerivatel 

asutustel on piisavad rahalised vahendid ja 

personal, et täita neile määratud pädevusi, 

sealhulgas vajalik organisatsiooniline 

korraldus, et võimaldada neil aktiivselt 

osaleda Euroopa audiovisuaalmeedia 
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teenuseid reguleerivate asutuste töörühmas 

ja selle tegevusele kaasa aidata. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 

piisavad rahalised vahendid ja personal, et 

täita neile määratud ülesandeid ning et 

osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmas ja selle tegevusele 

kaasa aidata. 

6. Liikmesriigid tagavad, et 

sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 

on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 

avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 

samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 

piisavad rahalised vahendid ja personal, et 

täita neile määratud ülesandeid ning et 

osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmas ja aidata tulemuslikult 

kaasa selle poolt käesoleva direktiivi alusel 

täidetavatele ülesannetele. 

Or. en 

Selgitus 

Riigi reguleerivatele asutustele tuleks anda piisavalt ressursse, et osaleda Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühmas ja täita tulemuslikult selle 

ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 6a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivad asutused toimivad kogu aeg. 

Kui riigi reguleeriva asutuse juhataja või 

riigi reguleerivas asutuses seda ülesannet 

täitvate kollegiaalse kogu liikmete 

volitused lõpevad, siis täidetakse see 

ametikoht viivitamatult või vastasel juhul 

pikendatakse volitusi kuni sellele 

ametikohale on järgmine inimene 

ametlikult nimetatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1009 

Dietmar Köster 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud mehhanismid, mille 

abil mis tahes kasutajal või meediateenuse 

osutajal või videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal, kellele riikliku reguleeriva 

asutuse otsus mõju avaldab, on õigus 

esitada otsuse peale edasikaebus 

edasikaebusi käsitlevale asutusele. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud mehhanismid, mille 

abil mis tahes kasutajal, kelle isiklikke 

õigusi audiovisuaalmeedia infosisu 

otseselt mõjutab, või meediateenuse 

osutajal või videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal, kellele riikliku reguleeriva 

asutuse otsus mõju avaldab, on õigus 

esitada otsuse peale edasikaebus 

edasikaebusi käsitlevale asutusele. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1010 

Isabella Adinolfi 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud mehhanismid, mille 

abil mis tahes kasutajal või meediateenuse 

osutajal või videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal, kellele riikliku 

reguleeriva asutuse otsus mõju avaldab, on 

õigus esitada otsuse peale edasikaebus 

edasikaebusi käsitlevale asutusele. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud, kiired ja 

taskukohased mehhanismid sõltumatu 

riigi reguleeriva asutuse või võrdväärse 

avalik-õigusliku organi mis tahes otsuse 

peale edasikaebuse esitamiseks. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu ja tagab muu hulgas lõigetes 2 

ja 4 kehtestatud põhimõtete austamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud mehhanismid, mille 

abil mis tahes kasutajal või meediateenuse 

osutajal või videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal, kellele riikliku 

reguleeriva asutuse otsus mõju avaldab, on 

õigus esitada otsuse peale edasikaebus 

edasikaebusi käsitlevale asutusele. 

Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi tasandil on 

olemas tulemuslikud mehhanismid, mille 

abil mis tahes kasutajal või 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajal, 

kellele riikliku reguleeriva asutuse otsus 

mõju avaldab, on õigus esitada otsuse peale 

edasikaebus edasikaebusi käsitlevale 

asutusele. Edasikaebusi käsitlev asutus on 

edasikaebuses osalevatest pooltest 

sõltumatu. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 7 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealusel edasikaebusi käsitleval 

asutusel, milleks peaks olema kohus, on 

oma funktsioonide tõhusaks täitmiseks 

asjakohased teadmised. Liikmesriigid 

tagavad, et juhtumi asjaolusid võetakse 

nõuetekohaselt arvesse ja et olemas on 

toimiv edasikaebamise mehhanism. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 7 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kuni edasikaebuse lahendamiseni kehtib 

riigi reguleeriva asutuse otsus, kui 

vastavalt riiklikele õigusaktidele ei 

kohaldata ajutisi meetmeid.“; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1014 

Louise Bours 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Lisatakse artikkel 30a: välja jäetud 

„Artikkel 30a  

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm. 

 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate asutuste 

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 

esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 

puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

 

3. Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 

ülesanded on järgmised: 

 

a) nõustada ja abistada komisjoni 

töös, mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku järjepidev rakendamine 

kõikides liikmesriikides; 

 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

 

c) tagada kogemuste ja heade tavade 

vahetamine audiovisuaalmeedia teenuste 

regulatiivse raamistiku kohaldamise 

kohta; 

 

d) teha koostööd ja tagada oma 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3 ja 4 

kohaldamiseks; 

 

e) esitada komisjoni taotluse korral  
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arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 

lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ette 

nähtud küsimuste kohta ning 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 

kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 

4. Komisjonile antakse volitus võtta 

rakendusakti abil vastu Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma 

kodukord.“; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate asutuste 

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 

esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 

puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas, 

sealhulgas kohaliku tasandi sõltumatutest 

reguleerivatest asutustest, kellel on 

täielikud volitused audiovisuaalmeedia 

teenuste küsimustes. Neid esindavad 

audiovisuaalmeedia teenuse järelevalve 

eest peamiselt vastutavate riigi 

reguleerivate asutuste juhid või nimetatud 

kõrgetasemelised esindajad või kui riigi 

reguleeriv asutus puudub, siis asjaomase 

riigi menetluste kohaselt valitud muud 

esindajad. Töörühma koosolekutel osaleb 

komisjoni esindaja. 

Or. es 

Selgitus 

Uut artiklit käsitlevas ettepanekus nähakse Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
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reguleerivate asutuste töörühma liikmetena ette üksnes riigi sõltumatuid reguleerivaid 

asutusi, võtmata arvesse Euroopa Liidu territooriumil olevaid teisi sõltumatuid reguleerivaid 

asutusi, kellel on täielikud volitused audiovisuaalmeedia teenuste küsimustes. Seetõttu tuleks 

ettepanekus võtta vastu direktiiv muuta uue artikli 30a lõiget 2, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma liikmete hulka kuuluksid ka 

Euroopa Liidu kohaliku tasandi sõltumatud reguleerivad asutused. 

 

Muudatusettepanek  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate asutuste 

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 

esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 

puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas, 

mis võib hõlmata sõltumatuid 

piirkondlikke reguleerivaid organeid ja 

asutusi, millel on täielik pädevus 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate asutuste 

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 

esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 

puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate asutuste 

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 

esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 

puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

2. Töörühm koosneb sõltumatutest 

riigi reguleerivatest asutustest või 

võrdväärsetest avalik-õiguslikest 

organitest, mille peamine 

vastutusvaldkond on audiovisuaalmeedia 

teenuste valdkonnas järelevalve tegemine 

artikli 29 tähenduses. Iga sõltumatu riigi 

reguleeriv asutus või võrdväärne avalik-

õiguslik organ nimetab kõrgetasemelise 

esindaja Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste 

töörühmas, kelle kuulab enne ametisse 

nimetamist ära Euroopa Parlament. 

Kõnealused esindajad tegutsevad, 

tagamaks et Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

täidab oma ülesandeid erapooletult, 

läbipaistvalt ja liidu parimates huvides. 

Komisjon nimetab Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma kõrgema 

astme kontaktisikust esindaja. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 

mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku järjepidev rakendamine 

kõikides liikmesriikides; 

a) nõustada ja abistada liikmesriike ja 

komisjoni töös, mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku järjepidev rakendamine 

kõikides liikmesriikides; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 

mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku järjepidev rakendamine 

kõikides liikmesriikides; 

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 

mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa 

Liidu regulatiivse raamistiku järjepidev 

rakendamine kõikides liikmesriikides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) anda komisjonile strateegilisi 

sisendeid selle audiovisuaalmeedia 

poliitika jaoks, mis hõlmavad 

poliitikatsükli kõiki etappe; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on võimalik, siis 

konsulteerib Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega 

ning kogub neilt vajalikku teavet enda 

seisukoha koostamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes, sealhulgas mis tahes 

ohud meediapluralismile ja riigi 

reguleerivate asutuste sõltumatusele. Kui 

see on põhjendatud komisjoni 

nõustamiseks teatavates küsimustes, võib 

töörühm konsulteerida kontaktkomitee, 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 
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Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse ning reguleerivate 

asutuste ja Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 

liikmeks olevate asutuste pädevusalasse 

kuuluvates audiovisuaalmeedia teenustega 

seotud küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

b) nõustada ja abistada liikmesriike ja 

komisjoni tema pädevusalasse kuuluvates 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 

et koguda vajalikku teavet; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 
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Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teha koostööd ja tagada oma 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3 ja 4 

kohaldamiseks; 

d) teha koostööd ja tagada oma 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3, 4 ja 7 

kohaldamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teha koostööd ja tagada oma 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3 ja 4 

kohaldamiseks; 

d) teha koostööd ja tagada oma 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3, 4 ja 7 

kohaldamiseks; 

Or. en 

Selgitus 

On vaja lisada Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühmale see 

kohustus, et jälgida artikli 7 nõuete kohase juurdepääsu võimaldamist või lihtsustada seda. 

 

Muudatusettepanek  1027 

Julie Ward 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teha koostööd ja tagada oma d) teha koostööd ja tagada oma 
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liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3 ja 4 

kohaldamiseks; 

liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3, 4 ja 7 

kohaldamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) esitada komisjoni taotluse korral 

arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 

lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ette 

nähtud küsimuste kohta ning 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 

kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 

e) esitada komisjoni taotluse korral 

arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 

lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ning 

artikli 13 lõikes 4 ette nähtud küsimuste 

kohta ning audiovisuaalmeedia teenustega 

seotud mis tahes küsimuste kohta, eelkõige 

alaealiste kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) esitada komisjoni taotluse korral 

arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 

lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ette 

nähtud küsimuste kohta ning 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 

kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 

e) esitada liikmesriikide või komisjoni 

taotluse korral arvamusi artikli 2 lõikes 5b, 

artikli 6a lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 

4 ette nähtud küsimuste kohta ning 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 

kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 
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Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt ea (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) vajaduse korral anda suuniseid 

selle liikmetele kõnealuse direktiivi mis 

tahes sisu kohaldamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjonile antakse volitus võtta 

rakendusakti abil vastu Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma kodukord. 

4. Komisjonile antakse volitus võtta 

rakendusakti abil vastu Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma kodukord kooskõlas 

artikli 30 lõikes 2 ning lõike 2 teises 

lõigus osutatud põhimõtetega ja hõlmates 

lõikes 3 osutatud ülesandeid. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm võtab 

vastu oma kõrgetasemeliste esindajate 

tegevusjuhendid. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

koostab oma tegevuse kohta aastaaruande 

ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja 

komisjonile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 4b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 

tegevusega seotud menetlused, sealhulgas 

kõrgetasemeliste koosolekute protokollid 

ja päevakorrad ning selle aastaaruanne, 

tehakse avalikkusele kättesaadavaks 

kergesti juurdepääsetaval ja läbipaistval 

viisil, v.a selle liikmete nõuetekohaselt 

põhjendatud taotlused tundliku teabe 

konfidentsiaalseks käsitlemiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1034 

Isabella Adinolfi 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 31 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (22 a) Artikkel 31 asendatakse 

järgmisega: 

Artikkel 31 „Artikkel 31 

Käesoleva direktiiviga kooskõlastamata 

valdkondades ei mõjuta direktiiv 

liikmesriikide õigusi ega kohustusi, mis 

tulenevad kehtivatest 

telekommunikatsiooni ja ringhäälingut 

käsitlevatest konventsioonidest. 

Käesoleva direktiiviga kooskõlastamata 

valdkondades ei mõjuta direktiiv 

liikmesriikide õigusi ega kohustusi, mis 

tulenevad kehtivatest 

telekommunikatsiooni ja ringhäälingut 

käsitlevatest konventsioonidest. Käesoleva 

sätte kohaldamisalaga seotud mis tahes 

vastuolude selgitamiseks võivad 

liikmesriigid küsida Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma 

arvamust.“; 

Or. en 

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artiklit 31 –, millele 

komisjoni ettepanekus ei osutatud.) 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artiklit 29 –, millele 

komisjoni ettepanekus ei osutatud. 

 

Muudatusettepanek  1035 

Louise Bours 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Artikkel 33 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„Artikkel 33  
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Komisjon jälgib direktiivi, sealhulgas riigi 

tasandil enese- ja kaasreguleerimise teel 

kehtestatud tegevusjuhendite kohaldamist 

liikmesriikides. 

 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt 10 aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

järelhindamise, millega on vajaduse 

korral kaasas ettepanekud direktiivi 

läbivaatamiseks, et mõõta direktiivi mõju 

ja lisandväärtust.“; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon jälgib direktiivi, sealhulgas riigi 

tasandil enese- ja kaasreguleerimise teel 

kehtestatud tegevusjuhendite kohaldamist 

liikmesriikides. 

Komisjon jälgib direktiivi, sealhulgas riigi 

tasandil enese- ja kaasreguleerimise teel 

tegevusjuhendite ja võrdväärsete 

instrumentide kohaldamist liikmesriikides, 

kui need on kehtestatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon jälgib direktiivi, sealhulgas riigi 

tasandil enese- ja kaasreguleerimise teel 

kehtestatud tegevusjuhendite kohaldamist 

liikmesriikides. 

Liikmesriigid annavad komisjonile teavet 
direktiivi, sealhulgas riigi tasandil enese- ja 

kaasreguleerimise teel kehtestatud 

tegevusjuhendite kohaldamise järelevalve 

kohta. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. Kõnealune 

aruanne sisaldab konkreetseid jaotisi, 

milles hinnatakse üksikasjalikult 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas 

tehtud tegelikke saavutusi ja tekkinud 

tegelikke probleeme seoses järgmisega: 

 a) äriliste teadaannetega avalikkuse 

kokkupuute piiramine, eelkõige alaealiste 

ja teiste haavatavate kategooriate puhul, 

ning käesoleva direktiivi nõuete üldine 

austamine; 

 b) siseturu eeskirjade austamine; 

 c) kõik pluralismi mõõtmed, eelkõige 

seoses teabe, poliitika ja ühiskonnaga; 



 

AM\1107683ET.docx 93/97 PE592.350v01-00 

 ET 

 d) avaliku teenuse kohustuste 

tulemuslik rakendamine; 

 e) juurdepääsetavuse tõkete 

kõrvaldamine; 

 f) kaasreguleerimise ja 

enesereguleerimise teel riigi tasandil 

tegevusjuhendite ja võrdväärsete 

instrumentide kohaldamine, kui need on 

kehtestatud, ning ulatus, milles need 

vahendid näitavad tegelikku suutlikkust 

saavutada direktiivi eesmärgid; 

 g) sõltumatute riigi reguleerivate 

asutuste või võrdväärsete avalik-õiguslike 

organite näidatud tegevussuutlikkus; 

 h) Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 

ja kontaktkomitee näidatud 

tegevussuutlikkus; 

 i) individuaalsete liikmesriikide 

kehtestatud rangemad eeskirjad ja nende 

senine kohaldamine; 

 l) liikmesriikides vastamisõigusega 

seotud sätete tegelik rakendamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta ja teeb 
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vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid 

direktiivi kohandamiseks 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna 

arenguga, võttes eriti arvesse tehnika 

arenguid, tarbijakäitumise muutumist, 

sektori konkurentsivõimet ja 

meediakirjaoskuse taset kõikides 

liikmesriikides. Aruandes hinnatakse 

samuti reklaamitavade küsimust, eelkõige 

lastele suunatud reklaami puhul, Euroopa 

päritolu teoste edendamise tulemuslikkust 

ning enese- ja kaasreguleerimise tavade 

tulemuslikkust kõigis liikmesriikides. 

Or. en 

Selgitus 

Võttes arvesse käesoleva direktiivi kohaldamisala, võib tulevikus olla vajalik kohandamine, 

lähtuvalt teatud tundlike küsimuste ajas muutumisest. 

 

Muudatusettepanek  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta ja teeb 

vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid 

direktiivi kohandamiseks 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna 

arenguga, võttes eriti arvesse tehnika 

viimaseid arenguid ja sektori 

konkurentsivõimet ning esitab aruande 

tavade, poliitika ja kaasnevate meetmete 

kohta, mida toetab meediakirjaoskus 

kõikides liikmesriikides. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta, võttes eriti 

arvesse tehnika viimaseid arenguid, 

sektori konkurentsivõimet, lastekaitset ja 

meediakirjaoskuse taset kõikides 

liikmesriikides. 

Or. en 

Selgitus 

Meediakirjaoskusele viite uuesti lisamine. Vt põhjendusi 42a ja 42b käsitlevaid 

muudatusettepanekuid. 

 

Muudatusettepanek  1042 

Silvia Costa 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
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Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta kõikides 

liikmesriikides ning esitab aruande 

tavade, poliitika ja meetmete kohta, mida 

toetab meediakirjaoskus kõikides 

liikmesriikides. 

Or. en 

Selgitus 

Meediakirjaoskuse tulemuslikkuse tagamiseks on vaja aktiivselt kaasata kõik liikmesriigid. 

 

Muudatusettepanek  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 

kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

direktiivi kohaldamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1044 

Louise Bours 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [kuupäev – 

hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
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direktiivi jõustumist]. Liikmesriigid 

edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

direktiivi jõustumist]. Liikmesriigid 

edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

Or. en 

 


