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LÜHISELGITUS 

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv (direktiiv 2010/13/EL) on alates 2010. aastast olnud 

tugev reguleeriv raamistik, mis on kultuuri- ja loomesektorile kindlust andnud ning Euroopa 

audiovisuaalmeediateenuste sektori standardite minimaalse ühtlustamise põhimõtte abil 

kaitsnud ohualteid tarbijaid, nt alaealisi. 

Uue tehnoloogia, tarbijanõudluse ja sellest tuleneva pideva ülemineku tõttu lineaarsetelt 

mittelineaarsetele ringhäälingumeetoditele püütakse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

läbivaatamisega luua võrdsemad tingimused, et ringhäälinguorganisatsioonid ja sisutootjad, 

kes kasutavad nii uut kui ka traditsioonilist tehnoloogiat, saaksid kultuurisisu valdkonnas 

konkureerida, seda kaitsta ja levitada ning sellesse investeerida. 

Kohaldamisala 

Arvamuse koostaja usub, et kohaldamisala mis tahes laiendamine, eelkõige mis puudutab 

videote jagamise platvorme, ei tohiks mingil juhul minna vastuollu direktiiviga 2000/31/EÜ 

(e-kaubanduse direktiiv) ja peaks puudutama üksnes audiovisuaalsektorit. 

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi praegused parameetrid soodustavadki juba 

mitmesuguse uue tehnoloogia kaasamist, mille puhul keskendutakse levitamisvahendi asemel 

pigem väljundi liigile. 

Kohaldamisala laiendamisel on vaja tagada läbivalt sama kaitsestandard. Geograafiliselt on 

praeguse eeskirja kohaldamisala sobiv ja soodustab tugeva ühtse ringhäälinguteenuste turu 

saavutamist. 

Mõisted 

Üldiselt on direktiivis 2010/13/EL sätestatud mõisted ka praegu asjakohased. Tuleb märkida, 

et seal, kus meedia on ühte sulandunud, tasub eristada toimetusvastutusega ja -vastutuseta 

sisu. See hoiab ära e-kaubanduse direktiivi rikkumise, tagades vahendusteenuste pakkujate 

vastutuse tõlgendamise olulise kaitse. 

Päritoluriik 

Päritoluriigi põhimõte on käesoleva õigusakti põhitelg ja püüdlused seda nõrgestada 

kahjustaksid audiovisuaalmeedia teenuste sektorit, ühtset turgu ja sisu piiriülese levitamise 

suutlikkust. Päritoluriigi põhimõte vähendab ringhäälinguorganisatsioonide regulatiivset 

koormust ning määrab sisu omamisele selge õigusliku ja toimetusvastutuse. 

Komisjoni ettepanek lubada kehtestada piiriülesele edastusele riiklikke makse on päritoluriigi 

põhimõttega vastuolus ja esimene samm sihtriigi põhimõtte suunas. Seepärast on arvamuse 

koostaja selle käesolevast IMCO-komisjoni arvamuse projektist kõrvaldanud. IMCO-

komisjon peab keskenduma päritoluriigi põhimõtte kaitsmisele, sest see on keskse tähtsusega 

mitme IMCO-komisjoni pädevusse kuuluva õigusakti, eelkõige direktiivi 2000/31/EÜ jaoks.  

Samas tuleb siiski tegeleda probleemiga, et päritoluriigi põhimõtet kasutatakse siseriiklikest 

eeskirjadest möödahiilimiseks. Seepärast on vaja uurida, kuidas liikmesriikide koostööd 

parandada ning õiguskaitsemehhanisme tugevdada ja kiiremaks muuta. 
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Äriliste teadaannete eeskirjad 

Kuigi äriliste teadaannete eeskirjade suurem paindlikkus on kiiduväärt, ei tohiks nende sätete 

muutmine tarbijakaitset vähendada. Hea on näha, et tootepaigutust puudutav „asjakohase 

esiletõstmise“ säte on välja jäetud, sest selle mõiste õigusliku ebaselguse tõttu ei olnud 

ringhäälinguorganisatsioonidel võimalik seda tuluallikat täielikult ära kasutada. 

Minutites mõõdetavate ja koguseliste piirangute paindlikkuse suurendamise puhul ei ole aga 

arvesse võetud seda, et reklaami rahastatakse ELis nii mõju kui ka minutite mõttes eri viisil. 

Lineaarse ringhäälingu jaoks see reklaamikulusid ei suurenda. Sellise paindlikkuse tagajärjel 

tekivad suure reklaamihulgaga tipptunnid, mis vähendavad reklaami mõju ja tekitavad 

tarbijates küllastust. Käesoleva arvamuse projektiga jäetakse reklaamile eraldatavate minutite 

reguleerimisest loobumist käsitlevad meetmed tarbijate huvides välja. 

Euroopa päritoluga teosed 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kuigi Euroopa päritoluga teoseid tuleks rohkem 

propageerida, tuleks lähtuda turunõudlusest, mitte kehtestada nõudeid sisu esiletõstmise või 

avastatavuse kohta. Kvootide kasutamine peaks olema piiratud ja mingil juhul ei tohiks 

kehtestada suuremaid kvoote kui komisjoni ettepanekus. Suuremad kvoodid ja täpsemad 

ettekirjutused sarnanevad kultuuriturge kaitsvate meetmetega ja nende puhul ei võeta arvesse 

suuremat globaalset turgu, mille osa ELi digitaalne ühtne turg on. Euroopa päritoluga 

teostesse investeerimist saab suurendada konkurentsi ja turunõudluse, mitte kunstlike 

kvootide ja tasude kaudu.  

Riigi reguleerivad asutused 

Ettepanekud, mille komisjon on teinud riigi reguleerivate asutuste tõhususe parandamiseks, 

on vajalikud, et tagada audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ühtne ja kõikehõlmav 

rakendamine. Kuigi reguleerivate asutuste koordineerimises ja teabevahetuses on oluline osa 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühmal, langeb 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist tulenev koormus liikmesriikidele ja riigi 

reguleerivatele asutustele. Liikmesriigid peaksid nendele asutustele eraldama piisavad 

vahendid, et suurendada nende suutlikkust, ning kehtestama selge õiguskaitse- ja kaebuste 

esitamise korra. 

Alaealiste kaitse 

Meedia ühtesulandumist arvestades annab audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

läbivaatamine võimaluse alaealiste kaitset mittelineaarsete teenuste puhul vajaduse korral 

suurendada. Kõigi uute määratluste ja muudatustega audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

kohaldamisalas tuleks suurendada alaealiste kaitset, kuid jätta liikmesriikidele siiski 

paindlikud võimalused otsustada, kuidas ebaseaduslikku tegevust käsitleda. 

Juurdepääsetavus 

Kuigi juurdepääsetavuse suurendamise püüdlusi tuleb igal juhul jätkata, tuleks 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi praegune artikkel 7 jõusse jätta ja lisada sellesse viited 

audiovisuaalmeedia teenustele, mis on Euroopa juurdepääsetavuse aktist välja jäetud. 

Euroopa juurdepääsetavuse aktis, milles on ühendatud audiovisuaalmeedia teenuste osutamise 
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kohustuslikud ja vabatahtlikud aspektid1, ei võeta piisavalt arvesse audiovisuaalmeediasektori 

olusid ega vajadusi, mis võib takistada uuendustegevust, mille abil on tulevikus kõige 

paremini võimalik täita iga üksiku tarbija vajadusi.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Viimane oluline muudatus nõukogu 

direktiivis 89/552/EMÜ,27 mis hiljem 

kodifitseeriti Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2010/13/EL,28 tehti 

2007. aastal Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2007/65/EÜ29 

vastuvõtmisega. Alates sellest ajast on 

audiovisuaalmeedia teenuste turg 

märkimisväärselt ja kiiresti arenenud. 

Tehniline areng võimaldab uut liiki 

teenuseid ja kasutajakogemusi. 

Vaatamisharjumused on eelkõige 

nooremate põlvkondade puhul 

märkimisväärselt muutunud. Kuigi 

teleriekraanid on jätkuvalt olulised 

vahendid audiovisuaalsete kogemuste 

jagamiseks, on paljud vaatajad hakanud 

audiovisuaalse sisu vaatamiseks kasutama 

muid, kaasaskantavaid seadmeid. 

Tavapärased telesaated moodustavad siiani 

olulise osa keskmisest igapäevasest 

vaatamisajast. Samas omandab üha 

suuremat tähtsust uut liiki infosisu, näiteks 

lühivideod või kasutaja loodud infosisu 

ning uued osalejad, sealhulgas tellitavate 

videoteenuste osutajad ja videote jagamise 

(1) Viimane oluline muudatus nõukogu 

direktiivis 89/552/EMÜ,27 mis hiljem 

kodifitseeriti Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2010/13/EL,28 tehti 

2007. aastal Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2007/65/EÜ29 

vastuvõtmisega. Alates sellest ajast on 

audiovisuaalmeedia teenuste turg 

märkimisväärselt ja kiiresti arenenud. 

Tehniline areng võimaldab uut liiki 

teenuseid ja kasutajakogemusi. 

Vaatamisharjumused on eelkõige 

nooremate põlvkondade puhul 

märkimisväärselt muutunud. Kuigi 

teleriekraanid on jätkuvalt olulised 

vahendid audiovisuaalsete kogemuste 

jagamiseks, on paljud vaatajad hakanud 

audiovisuaalse sisu vaatamiseks kasutama 

muid, kaasaskantavaid seadmeid. 

Tavapärased telesaated moodustavad siiani 

olulise osa keskmisest igapäevasest 

vaatamisajast. Samas omandab üha 

suuremat tähtsust uut liiki infosisu, näiteks 

lühivideod või kasutaja loodud infosisu 

ning uued osalejad, sealhulgas tellitavate 

videoteenuste osutajad, sotsiaalmeedia ja 

                                                 
1 „Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus“, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja 

haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega, COM(2015) 615 final, 

2015/0278(COD). 
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platvormid on nüüdseks ennast tõestanud. videote jagamise platvormid on nüüdseks 

ennast tõestanud. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 

direktiiv 89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia 

teenuste osutamist käsitlevate 

liikmesriikide teatavate õigus- ja 

haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23). 

27 Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 

direktiiv 89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia 

teenuste osutamist käsitlevate 

liikmesriikide teatavate õigus- ja 

haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 

märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 

märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta 

(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 

(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2007. aasta direktiiv 

2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 89/552/EMÜ 

teleringhäälingutegevust käsitlevate 

liikmesriikide teatavate õigus- ja 

haldusnormide kooskõlastamise kohta 

(ELT L 332, 18.12.2007, lk 27). 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2007. aasta direktiiv 

2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 89/552/EMÜ 

teleringhäälingutegevust käsitlevate 

liikmesriikide teatavate õigus- ja 

haldusnormide kooskõlastamise kohta 

(ELT L 332, 18.12.2007, lk 27). 

Selgitus 

Sotsiaalmeedia roll muutub meie elus järjest tähtsamaks, eriti uute põlvkondade jaoks, ja 

kujutab nüüd endast eelistatud juurdepääsuteed audiovisuaalmeedia sisule. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Direktiivi 2010/13/EL tuleks 

jätkuvalt kohaldada ainult nende teenuste 

suhtes, mille peamine otstarve on edastada 

saateid teavitamise, meelelahutuse või 

harimise eesmärgil. Peamise otstarbe nõue 

tuleks lugeda täidetuks ka siis, kui teenuse 

audiovisuaalne sisu ja vorm on eristatav 

teenuseosutaja põhitegevusest, nagu 

(3) Direktiivi 2010/13/EL tuleks 

jätkuvalt kohaldada ainult nende teenuste 

suhtes, mis on mõeldud vastuvõtmiseks 

märkimisväärsele osale üldsusest ja mis 

võivad sellele selget mõju avaldada ning 

mille peamine otstarve on edastada saateid 

teavitamise, meelelahutuse või harimise 

eesmärgil. Peamise otstarbe nõue tuleks 
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näiteks veebiajalehtede omaette osad, mis 

sisaldavad audiovisuaalseid saateid või 

kasutaja loodud videoid, kui neid osi võib 

pidada teenuseosutaja põhitegevusest 

eristatavaks. Sotsiaalmeedia teenused ei 

ole hõlmatud, välja arvatud juhul, kui 

need osutavad videote jagamise platvormi 

määratlusega hõlmatud teenust. Kõnealust 

teenust tuleks pidada ainult põhitegevuse 

eristamatuks täienduseks tulenevalt 

audiovisuaalsisu pakkumise ja 

põhitegevuse vahelistest seostest. Seega 

võivad teenuseosutaja toimetusvastutuse 

alla kuuluvad kanalid või mis tahes muud 

audiovisuaalsed teenused olla iseenesest 

audiovisuaalmeedia teenused, isegi kui 

neid pakutakse videote jagamise platvormi 

raamistikus, millele on iseloomulik 

toimetusvastutuse puudumine. Neil 

juhtudel peavad toimetusvastutusega 

teenuseosutajad järgima käesoleva 

direktiivi nõudeid. 

lugeda täidetuks ka siis, kui teenuse 

audiovisuaalne sisu ja vorm on eristatav 

teenuseosutaja põhitegevusest, nagu 

näiteks veebiajalehtede omaette osad, mis 

sisaldavad audiovisuaalseid saateid või 

kasutaja loodud videoid, kui neid osi võib 

pidada teenuseosutaja põhitegevusest 

eristatavaks. Sotsiaalmeedia teenused 

kujutavad endast tarbija jaoks olulist 

teabe hankimise viisi ja toetuvad aina 

rohkem kasutajate loodud või nende poolt 

kättesaadavaks tehtud audiovisuaalsisule. 

Sotsiaalmeedia teenused ei kuulu üldiselt 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 

kuid need tuleb hõlmata, kui need 

vastavad kõigile videote jagamise 

platvormi kriteeriumidele. Samuti ei 

tohiks olla hõlmatud audiovisuaalmeedia 

teenused, mis pakuvad ja levitavad 

audiovisuaalset meediasisu ja ei 

konkureeri teleringhäälinguga, vaid 

edastavad ja levitavad selle asemel näiteks 

erakasutajate audiovisuaalset sisu, et 

jagada seda huvitatud kogukondadega. 

Kõnealust teenust tuleks pidada ainult 

põhitegevuse eristamatuks täienduseks 

tulenevalt audiovisuaalsisu pakkumise ja 

põhitegevuse vahelistest seostest. Seega 

võivad teenuseosutaja toimetusvastutuse 

alla kuuluvad kanalid või mis tahes muud 

audiovisuaalsed teenused olla iseenesest 

audiovisuaalmeedia teenused, isegi kui 

neid pakutakse videote jagamise platvormi 

raamistikus, millele on iseloomulik 

toimetusvastutuse puudumine. Neil 

juhtudel peavad toimetusvastutusega 

teenuseosutajad järgima käesoleva 

direktiivi nõudeid. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Toimetuslikud otsused on 

igapäevaselt tehtavad otsused, mida 

langetavad eelkõige programmijuhid ja 

peatoimetajad seoses heakskiidetud 

saatekavaga. Toimetuslike otsuste 

tegemise koht on neid otsuseid 

langetavate inimeste tavapärane töökoht. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Tellitavad audiovisuaalmeedia 

teenused konkureerivad teleülekannetega 

sama vaatajaskonna pärast ning 

nimetatud teenuse kättesaadavuse laad ja 

vahendid annavad kasutajatele põhjuse 

eeldada, et neile on tagatud regulatiivne 

kaitse käesoleva direktiivi kohaldamisala 

piirides. Eeltoodut arvesse võttes ja 

selleks, et vältida erinevusi vaba liikumise 

ja konkurentsi vallas, tuleks mõistet 

„saade“ tõlgendada dünaamiliselt, võttes 

arvesse märkimisväärsele 

vaatajaskonnale suunatud ja 

massimeediaks loetavate 

audiovisuaalmeedia teenuste sisu 

edastamise arengut. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Jurisdiktsiooni kindlaks 

määramiseks on vaja faktilise olukorra 

hindamist direktiivis 2010/13/EL 

kehtestatud kriteeriumide alusel. 

Kõnealuste faktiliste olukordade hindamine 

(5) Jurisdiktsiooni kindlaks 

määramiseks on vaja faktilise olukorra 

hindamist direktiivis 2010/13/EL 

kehtestatud kriteeriumide alusel. 

Kõnealuste faktiliste olukordade hindamine 
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võib anda vastuolulisi tulemusi. Direktiivi 

2010/13/EL artiklites 3 ja 4 kehtestatud 

koostöömenetluste kohaldamise puhul on 

oluline, et komisjon saaks tugineda oma 

järelduste tegemisel usaldusväärsetele 

faktidele. Seega tuleks anda Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmale volitused komisjoni 

taotluse korral jurisdiktsiooni kohta 

arvamuste esitamiseks. 

võib anda vastuolulisi tulemusi. Direktiivi 

2010/13/EL artiklites 3 ja 4 kehtestatud 

koostöömenetluste kohaldamise puhul on 

oluline, et komisjon saaks tugineda oma 

järelduste tegemisel usaldusväärsetele 

faktidele. Seega tuleks anda Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmale volitused koos riikide 

reguleerivate asutustega komisjoni 

taotluse korral jurisdiktsiooni kohta 

arvamuste esitamiseks. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Järjepidevuse tagamiseks ning 

ettevõtjatele ja liikmesriikide 

ametiasutustele kindluse tagamiseks peaks 

mõiste „vihkamisele õhutamine“ olema 

võimaluste piires vastavuses nõukogu 28. 

novembri 2008. aasta raamotsuses 

2008/913/JSK (teatud rassismi ja 

ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu 

võitlemise kohta kriminaalõiguse 

vahenditega) esitatud määratlusega, milles 

defineeritakse vihakõne kui „vägivallale 

või vihkamisele avalik kihutamine“. See 

peaks hõlmama vägivallale või 

vihkamisele kihutamise põhjuste 

ühendamist. 

(8) Järjepidevuse tagamiseks ning 

ettevõtjatele ja liikmesriikide 

ametiasutustele kindluse tagamiseks peaks 

mõiste „vihkamisele õhutamine“ olema 

võimaluste piires ja kui see on 

liikmesriikidele kohaldatav, vastavuses 

nõukogu 28. novembri 2008. aasta 

raamotsuses 2008/913/JSK (teatud rassismi 

ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu 

võitlemise kohta kriminaalõiguse 

vahenditega) esitatud määratlusega, milles 

defineeritakse vihakõne kui „vägivallale 

või vihkamisele avalik kihutamine“. See 

peaks hõlmama vägivallale või 

vihkamisele kihutamise põhjuste 

ühendamist. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Vaatajate, sealhulgas 

lapsevanemate ja alaealiste mõjuvõimu 

suurendamiseks vaadatava infosisu kohta 

teadlike otsuste tegemisel on vaja, et 

(9) Vaatajate, sealhulgas 

lapsevanemate ja alaealiste mõjuvõimu 

suurendamiseks vaadatava infosisu kohta 

teadlike otsuste tegemisel on vaja, et 
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audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 

esitaksid piisavalt teavet sellise infosisu 

kohta, mis võib kahjustada alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut. See 

on näiteks võimalik infosisu olemust 

näitavate infosisu kirjelduste abil. Infosisu 

kirjeldusi võib esitada kirjalikul, graafilisel 

või helilisel meetodil. 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 

esitaksid piisavalt teavet sellise infosisu 

kohta, mis võib kahjustada alaealiste 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut. See 

on näiteks võimalik infosisu olemust 

näitavate infosisu kirjelduste abil. Infosisu 

kirjeldusi võib esitada kirjalikul, graafilisel 

või helilisel meetodil. Infosisu 

kirjeldamise eri viisid peaksid olema 

piisavalt selged, et oleks võimalik mõista, 

kas konkreetne sisu võib olla alaealistele 

kahjulik. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Riigi ja rahvusvahelisel tasandil 

on olemas teatavad üldtunnustatud 

toitumisjuhised, näiteks Maailma 

Terviseorganisatsiooni Euroopa 

piirkondliku büroo toitainete profiili 

näidis, mille abil on võimalik eristada 

toitu selle toiteväärtuse alusel lastele 

televisioonis toidu reklaamimise 

kontekstis. Liikmesriike tuleks julgustada 

tagama, et enese- ja kaasreguleerimise 

tegevusjuhendeid kasutatakse, et 

vähendada tõhusalt laste ja alaealiste 

kokkupuutumist suure soola-, suhkru- või 

rasvasisaldusega toite ja jooke käsitlevate 

või muul viisil nende riiklike või 

rahvusvaheliste toitumisjuhistega 

sobimatute audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. 

(10) Liikmesriike tuleks julgustada 

tagama, et enesereguleerimise ja 

kaasreguleerimise tegevusjuhendeid 

kasutatakse, et tõhusalt võimalikult palju 

vähendada laste ja alaealiste 

kokkupuutumist audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega, mis käsitlevad suure soola-

, suhkru- või rasvasisaldusega toite ja jooke 

või ei sobi muul viisil kokku nende riiklike 

või rahvusvaheliste toitumisjuhistega, 

näiteks komisjoni tervisliku toitumise, 

kehalise aktiivsuse ja tervise 

tegevuskavaga ning WHO Euroopa 

piirkondliku büroo toitainete profiili 

näidisega. Enesereguleerimine ja 

kaasreguleerimine peaks aitama seda 

eesmärki saavutada. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Sarnaselt tuleks liikmesriike 

julgustada tagama, et enese- ja 

kaasreguleerimise tegevusjuhendeid 

kasutatakse selleks, et piirata tõhusalt laste 

ja alaealiste kokkupuutumist alkohoolseid 

jooke reklaamivate audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. Liidu ja riigi tasandil on 

olemas teatavad kaas- või 

enesereguleerimise süsteemid alkohoolsete 

jookide vastutustundlikuks turundamiseks, 

sealhulgas audiovisuaalsete äriliste 

teadaannete raames. Kõnealuseid süsteeme 

tuleks veelgi soodustada, eelkõige selliseid, 

mille eesmärk on tagada, et alkohoolseid 

jooke reklaamivate audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega kaasneks teave 

vastutustundliku joomise kohta. 

(11) Sarnaselt tuleb liikmesriikidel 

tagada, et enese- ja kaasreguleerimise 

tegevusjuhendeid kasutatakse selleks, et 

piirata tõhusalt laste ja alaealiste 

kokkupuutumist alkohoolseid jooke 

reklaamivate audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. Liidu ja riigi tasandil on 

olemas teatavad kaas- või 

enesereguleerimise süsteemid alkohoolsete 

jookide vastutustundlikuks turundamiseks, 

sealhulgas audiovisuaalsete äriliste 

teadaannete raames. Kõnealuseid süsteeme 

tuleks veelgi soodustada, eelkõige selliseid, 

mille eesmärk on tagada, et alkohoolseid 

jooke reklaamivate audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega kaasneks teave 

vastutustundliku joomise kohta. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et kõrvaldada liidus 

piiriüleste teenuste vaba liikumist 

takistavad tõkked, on vaja tagada selliste 

enese- ja kaasreguleerimise meetmete 

tõhusus, mille eesmärk on eelkõige 

tarbijate või rahvatervise kaitse. Hea 

jõustamise ja järelevalve korral võivad 

tegevusjuhendid olla liidu tasandil hea 

meetod järjepidevama ja tõhusama 

lähenemisviisi tagamiseks. 

(12) Selleks et tagada heal tasemel 

tarbijakaitse ja rahvatervis, samas 

kõrvaldades liidus piiriüleste teenuste vaba 

liikumist takistavad tõkked, on vaja tagada 

enese- ja kaasreguleerimise meetmete 

tõhusus. Hea jõustamise ja järelevalve 

korral võivad tegevusjuhendid olla liidu 

tasandil hea meetod järjepidevama ja 

tõhusama lähenemisviisi tagamiseks. Need 

peaksid abistama riikide reguleerivaid 

asutusi oma riigi tegevusjuhendi 

koostamisel ning aitama parandada 

direktiivi 2010/13/EL sidusat 

rakendamist. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Teleringhäälingu turg on 

muutunud ja vajatakse suuremat 

paindlikkust seoses audiovisuaalsete 

äriliste teadaannetega, eelkõige 

lineaarsete audiovisuaalmeedia teenuste, 

tootepaigutuse ja sponsorluse 

kvantitatiivsete eeskirjade puhul. Uute 

teenuste, sealhulgas reklaamita teenuste 

tekkimine on andnud vaatajatele rohkem 

valikuid ja nad saavad kergesti kasutada 

pakutud alternatiivseid teenuseid. 

välja jäetud 

Selgitus 

Reklaami kohta kehtiv kvantitatiivne eeskiri osutus tarbijakaitse ja audiovisuaalmeedia 

rahastamise tasakaalu saavutamisel tõhusaks. Audiovisuaalsisu pakkumise suurenemisega ei 

tohiks õigustada tarbijatele reklaamisisu eest tagatava kaitse taseme üldist vähendamist. 

Kvantitatiivse eeskirja kaotamine mõjutaks peale audiovisuaalsektori ka muid olulisi 

sektoreid, näiteks ajakirjandust, mis sõltub suuresti reklaamist ja on juba rahalistes raskustes. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Direktiivi 2010/13/EL tõhususe 

tagamiseks, eriti meediateenuste osutajate 

toimetusvastutuse valdkonnas, tuleks 

tagada saadete ja teenuste terviklikkus. 

Kolmandad isikud, kes ei ole teenuse 

vastuvõtjad, ei tohiks saateid ja teenuseid 

ilma asjaomase meediateenuse osutaja 

nõusolekuta muuta. Lubada tuleks 

saadete ja teenuste kuvamise muutmist, 

milleks vastuvõtja on loa andnud või mille 

ta on algatanud. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Sponsorlus on oluline meetod 

audiovisuaalmeedia teenuste või saadete 

rahastamiseks, tutvustades juriidilise või 

füüsilise isiku nime, kaubamärki, kujutist, 

tegevusi või tooteid. Selleks et sponsorlus 

oleks reklaamijatele ja audiovisuaalmeedia 

teenuse osutajatele väärtuslik 

reklaamimeetod, võivad sponsorlusteated 

sisaldada müüki edendavaid viiteid 

sponsori kaupadele või teenustele, 

kutsumata otseselt kõnealust kaupa või 

kõnealuseid teenuseid ostma. 

Sponsorlusteadetes tuleks jätkuvalt selgelt 

teavitada vaatajaid sponsorlepingu 

olemasolust. Sponsitavate saadete infosisu 

ei tohiks mõjutada sellisel viisil, mis 

mõjutab audiovisuaalmeedia teenuse 

osutaja toimetuse sõltumatust. 

(14) Sponsorlus on oluline meetod 

audiovisuaalmeedia teenuste või saadete 

rahastamiseks, tutvustades juriidilise või 

füüsilise isiku nime, kaubamärki, kujutist, 

tegevusi või tooteid. Selleks et sponsorlus 

oleks reklaamijatele ja audiovisuaalmeedia 

teenuse osutajatele väärtuslik 

reklaamimeetod, võivad sponsorlusteated 

sisaldada müüki edendavaid viiteid 

sponsori kaupadele või teenustele, kuid ei 

tohi otseselt kutsuda kõnealust kaupa või 

kõnealuseid teenuseid ostma. 

Sponsorlusteadetes tuleks jätkuvalt selgelt 

teavitada vaatajaid sponsorlepingu 

olemasolust. Sponsitavate saadete infosisu 

ei tohiks mõjutada sellisel viisil, mis 

mõjutab audiovisuaalmeedia teenuse 

osutaja toimetuse sõltumatust. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Meediateenuse osutaja 

toimetusvastutuse ja audiovisuaalse 

väärtusahela kaitsmiseks on oluline 

tagada pakutavate saadete ja teenuste 

terviklikkus. Saated ja teenused tuleb 

edastada neid lühendamata, muutmata 

või katkestamata. Saateid ja teenuseid ei 

tohiks muuta meediateenuse osutaja 

nõusolekuta. 

Selgitus 

Kolmandad isikud ei tohiks saateid ja teenuseid ilma asjaomase meediateenuse osutaja 

nõusolekuta muuta. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Tootepaigutust ei tohiks lubada 

uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi 

sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

ususaadetes ja saadetes, mille 

vaatajaskonnast märkimisväärne osa on 

lapsed. Tõendid näitavad, et tootepaigutus 

ja saate osaks olevad reklaamid võivad 

mõjutada laste käitumist, kuna lapsed ei ole 

sageli suutelised ärialast sisu ära tundma. 

Seetõttu on vaja jätkuvalt keelata 

tootepaigutus saadetes, mille 

vaatajaskonnast märkimisväärne osa on 

lapsed. Tarbijaküsimuste saated on saated, 

mis annavad vaatajatele nõuandeid või 

sisaldavad ülevaateid toodete ja teenuste 

ostmise kohta. Kui lubada sellistes saadetes 

tootepaigutust, siis ei oleks vaatajatel 

võimalik eristada reklaami ja toimetatavat 

infosisu ja nad võivad eeldada, et 

kõnealustes saadetes esitatakse tegelik ja 

aus ülevaade toodetest või teenustest. 

(16) Tootepaigutust ei tohiks lubada 

uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi 

sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

ususaadetes ja lastesaadetes. Tõendid 

näitavad, et tootepaigutus ja saate osaks 

olevad reklaamid võivad mõjutada laste 

käitumist, kuna lapsed ei ole sageli 

suutelised ärialast sisu ära tundma. Seetõttu 

on vaja jätkuvalt keelata tootepaigutus 

lastesaadetes. Tarbijaküsimuste saated on 

saated, mis annavad vaatajatele nõuandeid 

või sisaldavad ülevaateid toodete ja 

teenuste ostmise kohta. Kui lubada sellistes 

saadetes tootepaigutust, siis ei oleks 

vaatajatel võimalik eristada reklaami ja 

toimetatavat infosisu ja nad võivad 

eeldada, et kõnealustes saadetes esitatakse 

tegelik ja aus ülevaade toodetest või 

teenustest. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Nõuet, mille kohaselt ei tohi toodet 

alusetult esile tõsta, on olnud tegelikkuses 

keeruline rakendada. Sellega piiratakse 

samuti tootepaigutuse kasutamist, mis 

oma määratluse kohaselt hõlmab väärtuse 

tekitamiseks teataval tasemel esiletõstmist. 

Tootepaigutust sisaldavate saadete nõuded 

peaksid seega keskenduma vaatajate 

(17) Tootepaigutust sisaldavate saadete 

nõuded peaksid seega keskenduma 

vaatajate selgele teavitamisele 

tootepaigutuse olemasolust ning selle 

tagamisele, et audiovisuaalmeedia teenuse 

osutaja toimetuse sõltumatust ei mõjutata. 
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selgele teavitamisele tootepaigutuse 

olemasolust ning selle tagamisele, et 

audiovisuaalmeedia teenuse osutaja 

toimetuse sõltumatust ei mõjutata. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Kuna uute teenuste arvu 

suurenemine on andnud vaatajatele rohkem 

valikuid, antakse 

ringhäälinguorganisatsioonidele rohkem 

paindlikkust seoses reklaamilõikude ja 

otsepakkumiste lõikude lisamisega, kui 

see ei piira põhjendamatult saate 

terviklikkust. Samas tuleks Euroopa 

telemaastiku eripära kaitsmiseks jätkuvalt 

piirata katkestusi televisiooni tarbeks 

toodetud kinematograafiateostes ja 

filmides, samuti mõnedes jätkuvalt 

konkreetset kaitset vajavates 

saatekategooriates. 

(18) Ehkki uute teenuste arvu 

suurenemine on andnud vaatajatele rohkem 

valikuid, on endiselt vaja kaitsta saadete 

terviklikkust ja tarbijaid 

ebaproportsionaalselt sagedaste 

reklaamilõikude ja otsepakkumiste 

lõikude eest. Seetõttu tuleks Euroopa 

telemaastiku eripära kaitsmiseks jätkuvalt 

piirata katkestusi televisiooni tarbeks 

toodetud kinematograafiateostes ja 

filmides, samuti mõnedes jätkuvalt 

konkreetset kaitset vajavates 

saatekategooriates, ja mitte kohaldada 

neile suuremat paindlikkust. 

Selgitus 

Tähtis on säilitada reegel, et kinematograafiateostes peab reklaamikatkestuste vahe olema 30 

minutit, sest vastasel korral mõjutaks see ebaproportsionaalselt saate terviklikkust, ei oleks 

kooskõlas tarbija harjumustega ega oleks tungivalt vajalik ka audiovisuaalmeedia teenuste 

seisukohast. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Kuigi käesoleva direktiiviga ei 

suurendata lubatava reklaamiaja üldist 

kogust ajavahemikus 7.00–23.00, on 

oluline, et ringhäälinguorganisatsioonidel 

oleks rohkem paindlikkust ja nad saaksid 

otsustada, millal näidata reklaame 

välja jäetud 
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reklaamijate nõudluse ja vaatajate voo 

maksimeerimiseks. Tunnis kehtestatud 

piirang tuleks seega tühistada ja 

kehtestada tuleks igapäevane piirang 20 

% reklaami ajavahemikus 7.00–23.00. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Mitmed 

ringhäälinguorganisatsioonid kuuluvad 

suurematesse meediakontsernidesse ja 

esitavad teadaandeid mitte ainult oma 

saadete ja neist saadetest otseselt 

tulenevate kõrvaltoodete kohta, vaid ka 

samasse meediakontserni kuuluvate teiste 

üksuste saadete kohta. 

Ringhäälinguorganisatsiooni poolt 

samasse meediakontserni kuuluvate teiste 

üksuste saadete kohta teadete 

edastamiseks eraldatud saateaega ei 

tohiks lisada reklaamile ja 

otsepakkumistele eraldatava igapäevase 

maksimaalse päevamahu hulka. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kui ringhäälinguorganisatsioonidel on lubatud vabalt edastada kõigis neile kuuluvates 

kanalites teateid neile kuuluvate kanalite programmide kohta, mõjutab see kahjulikult 

sektorisisest vaba konkurentsi, sest annab domineerivatele osalistele ebaõiglase eelise. 

Ühtlasi suurendaks see tarbetu reklaami mahtu, sest neile teadetele ei kohaldataks 

kvantiteedinõudeid. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tellitavate audiovisuaalmeedia 

teenuste osutajad peaksid edendama 

Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 

levitamist, tagades, et nende kataloogid 

sisaldavad minimaalset osakaalu Euroopa 

päritoluga teoseid ja neid tuuakse piisavalt 

esile. 

(21) Tellitavate audiovisuaalmeedia 

teenuste osutajad peaksid edendama 

Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 

levitamist, tagades sobivate vahenditega ja 

juhul, kui see on praktiline, et nende 

kataloogid sisaldavad minimaalset 

osakaalu Euroopa päritoluga teoseid, ilma 

et see mõjutaks meediapluralismi 

põhimõtet ja tarbijale osutatavaid 

teenuseid. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Tellitavate audiovisuaalmeedia 

teenuste osutajaid tuleks ergutada 

edendama Euroopa päritoluga teoste 

tootmist ja levitamist, tagades, et nende 

kataloogid sisaldavad Euroopa päritoluga 

teoseid ja et seeläbi ei mõjutata tarbijate 

vaatamiskogemust. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Selleks et tagada piisavad 

investeeringud Euroopa päritoluga 

teostesse, peaks liikmesriikidel olema 

võimalik kehtestada nende territooriumil 

asutatud tellitavate teenuste osutajatele 

rahalisi kohustusi. Need kohustused võivad 

seisneda otsemaksetes Euroopa päritoluga 

teoste tootmiseks ja õiguste omandamiseks. 

(22) Selleks et tagada piisavad 

investeeringud Euroopa päritoluga 

teostesse, peaks liikmesriikidel olema 

võimalik kehtestada nende territooriumil 

asutatud tellitavate teenuste osutajatele 

rahalisi kohustusi. Need kohustused võivad 

seisneda otsemaksetes Euroopa päritoluga 

teoste tootmiseks ja õiguste omandamiseks. 



 

PE589.291v03-00 18/60 AD\1113062ET.docx 

ET 

Liikmesriigid võivad samuti kehtestada 

fondi tasutavad maksud lähtuvalt nende 

territooriumil osutatud ja nende 

territooriumile suunatud tellitavate 

teenuste saadud tuludest. Käesolevas 

direktiivis selgitatakse, et arvestades otsest 

seost rahaliste kohustuste ja liikmesriikide 

eri kultuuripoliitika vahel, lubatakse 

liikmesriikidel kehtestada selliseid rahalisi 

kohustusi ka teises liikmesriigis asutatud 

tellitavate teenuste osutajatele, kes 

suunavad oma teenuseid nende 

territooriumile. Sel juhul tuleks rahalised 

kohustused sisse nõuda ainult kõnealuse 

liikmesriigi vaatajaskonna kaudu saadud 

tuludelt. 

Liikmesriigid võivad kehtestada rahalisi 

kohustusi tellitavatele teenustele üksnes 

oma jurisdiktsiooni piirides vastavalt 

päritoluriigi põhimõttele. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Hinnates juhtumipõhiselt, kas 

teises liikmesriigis asutatud tellitavate 

audiovisuaalmeedia teenuste osutaja 

suunab oma teenuseid tema territooriumil 

asuvale vaatajaskonnale, osutab 

liikmesriik sellistele näitajatele, nagu 

reklaam või muu müügiedendus, mis on 

otseselt suunatud tema territooriumil 

asuvatele tarbijatele, teenuse põhikeel või 

sellise infosisu või äriliste teadaannete 

olemasolu, mis on otseselt suunatud 

vastuvõtva liikmesriigi vaatajaskonnale. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 



 

AD\1113062ET.docx 19/60 PE589.291v03-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Kui liikmesriigid kehtestavad 

tellitavate teenuste osutajatele rahalisi 

osamakseid, tuleb selliste osamaksetega 

piisavalt edendada Euroopa päritoluga 

teoseid, vältides samal ajal 

teenuseosutajate topeltmaksustamise 

ohtu. Seda silmas pidades peab 

liikmesriik, kus teenuseosutaja on 

asutatud, võtma rahalist osamakset 

kehtestades arvesse mis tahes rahalisi 

osamakseid, mille on kehtestanud 

liikmesriigid, kuhu teenuseosutaja oma 

teenuseid suunab. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Tagamaks, et Euroopa päritoluga 

teoste edendamisega seotud kohustused ei 

kahjusta turu arengut, ning et võimaldada 

uute osaliste turule sisenemist, ei tohiks 

neid nõudeid kohaldada ettevõtjate suhtes, 

kellel ei ole märkimisväärset turuosa. See 

kehtib eelkõige väikese käibe ja 

vaatajaskonnaga ettevõtjate ning vastavalt 

komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ33 

määratletud väikeste ja mikroettevõtjate 

puhul. Samuti oleks sobimatu kehtestada 

selliseid nõudmisi juhul, kui need oleksid 

tellitavate audiovisuaalmeediateenuste 

olemuse või teema tõttu ebaotstarbekad või 

põhjendamatud. 

(25) Tagamaks, et Euroopa päritoluga 

teoste edendamisega seotud kohustused ei 

kahjusta turu arengut, ning et võimaldada 

uute osaliste turule sisenemist, ei tohiks 

neid nõudeid kohaldada ettevõtjate suhtes, 

kellel ei ole märkimisväärset turuosa. See 

kehtib eelkõige väikese käibe ja 

vaatajaskonnaga ettevõtjate ning vastavalt 

komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ33 

määratletud väikeste ja mikroettevõtjate 

puhul. Samuti on sobimatu kehtestada 

selliseid nõudmisi juhul, kui need oleksid 

tellitavate audiovisuaalmeediateenuste 

olemuse või teema või võrdväärsete 

Euroopa päritoluga teostega 

konkureerimise tõttu ebaotstarbekad või 

põhjendamatud. Samas oleks otstarbekas 

kasutada süsteemi, millega ergutatakse 

kvaliteetsete Euroopa teoste tootmise 

rahalist toetamist, näiteks 

maksusoodustuste kaudu. 

__________________ __________________ 

33 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta 

33 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
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(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Komisjon peaks tagama 

programmi „Loov Euroopa“ 

allprogrammi MEDIA piisava ja 

geograafiliselt mitmekesise rahastamise, 

et toetada loomesisu piiriülest ringlust, 

sealhulgas Euroopa päritoluga 

audiovisuaalteoste digitaalse levitamise 

parandamist ja uuenduslike loomesisu 

rahastamise mudelite arendamist. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) On tekkinud uusi probleeme, 

eelkõige seoses videote jagamise 

platvormidega, kus kasutajad ja eelkõige 

alaealised tarbivad üha enam 

audiovisuaalset sisu. Selles kontekstis on 

üha enam muret põhjustanud videote 

jagamise platvormidel talletatud kahjulik 

sisu ja vihakõne. Alaealiste kaitsmiseks 

kahjuliku sisu eest ja kõigi kodanike 

kaitsmiseks vägivallale või vihkamisele 

õhutava sisu eest tuleb kehtestada nendes 

küsimustes proportsionaalsed eeskirjad. 

(26) On tekkinud uusi probleeme, 

eelkõige seoses videote jagamise 

platvormidega, kus kasutajad ja eelkõige 

alaealised tarbivad üha enam 

audiovisuaalset sisu. Selles kontekstis on 

üha enam muret põhjustanud videote 

jagamise platvormidel talletatud kahjulik 

sisu ja vihakõne. Kuigi sellise sisu 

meelevaldne eemaldamine, mis toimub 

sageli subjektiivse tõlgenduse alusel, võib 

kahjustada väljendus- ja teabevabadust, 

tuleb siiski alaealisi kaitsta kahjuliku sisu 

eest ja kõiki kodanikke muu hulgas 

vägivallale, vihkamisele või terrorismile 

õhutava sisu eest. Samuti tuleb videote 

jagamise platvorme ergutada nendes 

küsimustes vabatahtlikke meetmeid võtma, 

kooskõlas riigi ja liidu õigusaktidega ning 

ametiasutuste korraliste suunistega, 

piiramata Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ1a artiklite 
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14 ja 15 kohaldamist. Kõige 

kahjulikumale sisule, näiteks 

põhjendamatule vägivallale ja 

pornograafiale, tuleks kohaldada kõige 

rangemaid meetmeid. 

 ______________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate 

õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 

kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 

17.7.2000, lk 1).  

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Märkimisväärne osa videote 

jagamise platvormidel talletatud infosisust 

ei kuulu videote jagamise platvormi 

teenuseosutaja toimetusvastutuse alla. 

Samas määravad need teenuseosutajad 

üldjuhul kindlaks infosisu, eelkõige 

programmide või kasutaja loodud videote 

korralduse, sealhulgas automaatsete 

vahendite või algoritmide abil. Seetõttu 

tuleks kõnealustelt teenuseosutajatelt 

nõuda, et nad võtaksid asjakohaseid 

meetmeid alaealiste kaitseks sellise 

infosisu eest, mis võib kahjustada nende 

füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, 

ning kõigi kodanike kaitseks vägivallale 

või vihkamisele õhutamise eest, mis on 

suunatud soo, rassi, nahavärvi, usu, 

põlvnemise või rahvusliku või etnilise 

päritolu alusel määratletud konkreetse 

isikute rühma või kõnealuse rühma liikme 

vastu. 

(28) Märkimisväärne osa videote 

jagamise platvormidel talletatud infosisust 

ei kuulu videote jagamise platvormi 

teenuseosutaja toimetusvastutuse alla. 

Samas näitavad mõned teenuseosutajad , 

et nad on võimelised infosisu kindlaks 

määrama, eelkõige programmide või 

kasutaja loodud videote korralduse, 

sealhulgas automaatsete vahendite või 

algoritmide, eelkõige märgiste lisamise ja 

järjestamise abil. Seetõttu tuleks 

kõnealustelt teenuseosutajatelt nõuda, et 

nad võtaksid asjakohaseid meetmeid 

alaealiste kaitseks sellise infosisu eest, mis 

võib kahjustada nende füüsilist ja vaimset 

arengut, kui teenuseosutajad on sellise 

sisu kohta tegelikku teavet saanud, ning 

kõigi kodanike kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutamise eest, mis on 

suunatud soo, rassi, nahavärvi, usu, 

põlvnemise või rahvusliku või etnilise 

päritolu alusel määratletud konkreetse 

isikute rühma või kõnealuse rühma liikme 

vastu. Kus see on praktiline ja võimalik, 

võiks kaaluda niisuguse sisu eemaldamist 

usaldusväärsete automaatse tuvastamise 
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süsteemide abil. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) On asjakohane kaasata videote 

jagamise platvormide teenuseosutajad 

võimalikult suures ulatuses, kui 

rakendatakse käesoleva direktiivi kohaselt 

võetavaid asjaomaseid meetmeid. Seetõttu 

tuleks julgustada kaasreguleerimist. 

(30) On asjakohane kaasata vastavaid 

sidusrühmi, sealhulgas 

kodanikuühiskonna organisatsioone ja 

videote jagamise platvormide 

teenuseosutajaid võimalikult suures 

ulatuses, kui rakendatakse käesoleva 

direktiivi kohaselt võetavaid asjaomaseid 

meetmeid. Seetõttu peaksid pädevad 

siseriiklikud asutused julgustama ja 

jälgima läbipaistvat ja vastutustundlikku 
kaasreguleerimist. 

Sellega seoses üheselt mõistetava ja 

järjepideva lähenemisviisi tagamiseks kogu 

liidus ei tohiks anda liikmesriikidele õigust 

nõuda videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatelt käesolevas direktiivis 

kehtestatust rangemate meetmete võtmist 

alaealiste kaitseks kahjuliku sisu eest ning 

kõigi kodanike kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutava sisu eest. Samas 

tuleks jätta liikmesriikidele võimalus võtta 

selliseid rangemaid meetmeid, kui 

kõnealune infosisu on ebaseaduslik, 

tingimusel et nad täidavad direktiivi 

2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 kehtestatud 

nõudeid ning võtavad meetmeid seoses 

infosisuga veebisaitidel (mis sisaldavad või 

levitavad lastepornot), nagu nõutakse ja on 

lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/92/EL35 artikli 25 kohaselt. 

Samuti peaks videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatele jääma võimalus võtta 

vabatahtlikult rangemaid meetmeid. 

Sellega seoses üheselt mõistetava ja 

järjepideva lähenemisviisi tagamiseks kogu 

liidus ei tohiks anda liikmesriikidele õigust 

nõuda videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatelt käesolevas direktiivis 

kehtestatust rangemate meetmete võtmist 

alaealiste kaitseks kahjuliku sisu eest ning 

kõigi kodanike kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutava sisu eest. Samas 

tuleks jätta liikmesriikidele võimalus võtta 

selliseid rangemaid meetmeid, kui 

kõnealune infosisu on ebaseaduslik, 

tingimusel et nad täidavad direktiivi 

2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 kehtestatud 

nõudeid ning võtavad meetmeid seoses 

infosisuga veebisaitidel (mis sisaldavad või 

levitavad lastepornot), nagu nõutakse ja on 

lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/92/EL35 artikli 25 kohaselt. 

Samuti peaks videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatele jääma võimalus võtta 

vabatahtlikult rangemaid meetmeid. 

__________________ __________________ 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

detsembri 2011. aasta direktiiv 

2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

detsembri 2011. aasta direktiiv 

2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 
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kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 

lasteporno vastast võitlust ja mis asendab 

nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 

335, 17.12.2011, lk 1). 

kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 

lasteporno vastast võitlust ja mis asendab 

nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 

335, 17.12.2011, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) Et tagada kasutajate põhiõiguste 

kaitse, peaksid liikmesriikide reguleerivad 

asutused koostöös Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma ja 

komisjoniga andma korrapäraselt 

suuniseid kahjuliku sisu eemaldamisele 

kohaldatavate tingimuste kohta kooskõlas 

siseriiklike ja liidu õigusaktidega ning 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 

videote jagamise platvormi teenuseosutajad 

osutavad infoühiskonna teenuseid direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses. 

Kui kõnealused teenuseosutajad on 

asutatud liikmesriigis, siis kohaldatakse 

nende suhtes seega siseturu eeskirju, mis 

on kehtestatud kõnealuse direktiivi artiklis 

3. On asjakohane tagada, et samu eeskirju 

kohaldatakse videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatele, kes ei ole asutatud 

liikmesriigis, et kaitsta käesolevas 

direktiivis kehtestatud alaealiste ja 

kodanike kaitsemeetmete tõhusust ning 

tagada võimaluste piires võrdsed 

võimalused, kui kõnealustel 

teenuseosutajatel on kas emaettevõtja või 

(32) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 

videote jagamise platvormi teenuseosutajad 

osutavad infoühiskonna teenuseid direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses. 

Kui kõnealused teenuseosutajad on 

asutatud liikmesriigis, siis kohaldatakse 

nende suhtes seega siseturu eeskirju, mis 

on kehtestatud kõnealuse direktiivi artiklis 

3. On asjakohane tagada, et samu eeskirju 

kohaldatakse videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatele, kes ei ole asutatud 

liikmesriigis, et kaitsta käesolevas 

direktiivis kehtestatud alaealiste ja 

kodanike kaitsemeetmete tõhusust ning 

tagada võimaluste piires võrdsed 

võimalused, kui kõnealustel 

teenuseosutajatel on kas emaettevõtja või 
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tütarettevõtja, mis on asutatud 

liikmesriigis, või kui kõnealused 

teenuseosutajad kuuluvad kontserni ja 

kõnealuse kontserni teine üksus on 

asutatud liikmesriigis. Selleks tuleks võtta 

meetmeid, et määrata kindlaks, millises 

liikmesriigis asutatuks võib kõnealuseid 

teenuseosutajaid pidada. Komisjoni tuleks 

teavitada iga liikmesriigi jurisdiktsiooni 

kuuluvatest teenuseosutajatest, kohaldades 

käesolevas direktiivis ja direktiivis 

2000/31/EÜ kehtestatud asutamist 

käsitlevaid eeskirju. 

tütarettevõtja, mis on asutatud 

liikmesriigis, või kui kõnealused 

teenuseosutajad kuuluvad kontserni ja 

kõnealuse kontserni teine üksus on 

asutatud liikmesriigis. Selleks tuleks võtta 

meetmeid, et määrata kindlaks, millises 

liikmesriigis asutatuks võib kõnealuseid 

teenuseosutajaid pidada. Komisjoni tuleks 

teavitada iga liikmesriigi jurisdiktsiooni 

kuuluvatest teenuseosutajatest, kohaldades 

käesolevas direktiivis ja direktiivis 

2000/31/EÜ kehtestatud asutamist 

käsitlevaid eeskirju. Seoses sellega tuleks 

mõistet „videote jagamise platvormi 

teenuseosutaja“ tõlgendada kõige laiemas 

tähenduses, et hõlmata 

audiovisuaalmeedia teenuste 

taasedastamise lineaarsed pakkujad ja 

platvormid, olenemata kordusülekannetel 

kasutatavatest tehnilistest vahenditest 

(kaabel, satelliit või internet). 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Liikmesriigi reguleerivad asutused 

saavutavad nõutava struktuurilise 

sõltumatuse taseme vaid siis, kui nad on 

asutatud eraldiseisvate juriidiliste 

üksustena. Seetõttu peaksid liikmesriigid 

tagama riigi reguleerivate asutuste 

sõltumatuse nii valitsusest, avalik-

õiguslikest asutustest kui ka tööstusharust, 

et tagada reguleerivate asutuste otsuste 

erapooletus. See sõltumatuse nõue ei tohiks 

piirata liikmesriikide võimalust asutada 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite, nagu näiteks 

audiovisuaalsektor ja 

telekommunikatsioonisektor, üle. Riigi 

reguleerivatel asutustel peaks olema 

täitmise tagamise volitused ning oma 

ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid, 

st personal, oskusteave ja rahalised 

(33) Liikmesriigi reguleerivad asutused 

saavutavad nõutava struktuurilise 

sõltumatuse taseme vaid siis, kui nad on 

asutatud eraldiseisvate juriidiliste 

üksustena ning niisuguste üksuste 

sõltumatult toimivate organitena. Seetõttu 

peaksid liikmesriigid tagama riigi 

reguleerivate asutuste sõltumatuse nii 

valitsusest, avalik-õiguslikest asutustest kui 

ka tööstusharust, et tagada reguleerivate 

asutuste otsuste erapooletus. See 

sõltumatuse nõue ei tohiks piirata 

liikmesriikide võimalust asutada 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite, nagu näiteks 

audiovisuaalsektor ja 

telekommunikatsioonisektor, üle. Riigi 

reguleerivatel asutustel peaks olema 

täitmise tagamise volitused ning oma 
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vahendid. Käesoleva direktiivi kohaselt 

asutatud riigi reguleerivate asutuste 

tegevusega tuleks tagada meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijate kaitse, 

siseturu ja ausa konkurentsi edendamise 

eesmärkide austamine. 

ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid, 

st personal, oskusteave ja rahalised 

vahendid. Käesoleva direktiivi kohaselt 

asutatud riigi reguleerivate asutuste 

tegevusega tuleks tagada meediapluralismi, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijate kaitse, 

siseturu ja ausa konkurentsi edendamise 

eesmärkide austamine. Liikmesriikidele on 

vaja kehtestada teatud kohustus luua 

sõltumatud ja tõhusad reguleerivad 

asutused. Selleks peaksid liikmesriigid 

kehtestama rea haldus- ja finantsnõudeid, 

et hõlbustada nende sõltumatute ja 

tõhusate asutuste tööd. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Komisjon peaks saama Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmaga vabalt konsulteerida 

mis tahes küsimuses, mis on seotud 

audiovisuaalmeedia teenuste ja videote 

jagamise platvormidega. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm peaks abistama 

komisjoni, pakkudes talle oma teadmisi ja 

andes nõu ning toetades parimate tavade 

vahetamist. Eelkõige peaks komisjon 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga 

konsulteerima direktiivi 2010/13/EL 

kohaldamisel eesmärgiga hõlbustada 

kõnealuse direktiivi ühtset rakendamist 

kogu digitaalse ühtse turu raames. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm peaks komisjoni taotlusel 

esitama arvamusi, kaasa arvatud 

jurisdiktsiooni ja liidu tegevusjuhendite 

kohta alaealiste kaitse ja vihakõne ning 

suure rasva-, soola-/naatriumi- ja 

suhkrusisaldusega toite reklaamivate 

audiovisuaalsete äriliste teadaannete 

(37) Komisjon peaks saama Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmaga vabalt konsulteerida 

mis tahes küsimuses, mis on seotud 

audiovisuaalmeedia teenuste ja videote 

jagamise platvormidega. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm peaks abistama 

komisjoni, pakkudes talle oma teadmisi ja 

andes nõu ning toetades parimate tavade 

vahetamist. Eelkõige peaks komisjon 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga 

konsulteerima direktiivi 2010/13/EL 

kohaldamisel eesmärgiga hõlbustada 

kõnealuse direktiivi järjekindlat 

rakendamist kogu digitaalse ühtse turu 

raames. Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

peaks komisjoni taotlusel esitama 

arvamusi, kaasa arvatud jurisdiktsiooni ja 

liidu tegevusjuhendite kohta alaealiste 

kaitse ja vihakõne valdkonnas. 
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valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Käesoleva direktiiviga ei piirata 

liikmesriikide võimalust kehtestada 

kohustusi, millega tagatakse üldist huvi 

pakkuva infosisu avastatavus ja juurdepääs 

sellisele infosisule, järgides üldist huvi 

pakkuvate eesmärkide raames kindlaks 

määratud eesmärke, milleks on 

meediapluralism, sõnavabadus ja 

kultuuriline mitmekesisus. Selliseid 

kohustusi tuleks kehtestada ainult juhul, 

kui need on vajalikud liikmesriigi poolt 

kooskõlas liidu õigusega selgelt kindlaks 

määratud üldist huvi pakkuvate eesmärkide 

saavutamiseks. Sellega seoses peaksid 

liikmesriigid eelkõige uurima regulatiivse 

sekkumise vajadust võrreldes tulemustega, 

mis tulenevad turujõudude mõjust. Kui 

liikmesriigid otsustavad kehtestada eeskirju 

avastatavuse kohta, peaksid nad seoses 

avaliku poliitika õigustatud huvidega 

kehtestama ettevõtjatele ainult 

proportsionaalseid kohustusi. 

(38) Käesoleva direktiiviga ei piirata 

liikmesriikide võimalust võtta meetmeid, 

millega tagatakse üldist huvi pakkuva 

infosisu mittediskrimineeriv avastatavus ja 

juurdepääs sellisele infosisule, järgides 

üldist huvi pakkuvate eesmärkide raames 

kindlaks määratud eesmärke, milleks on 

meediapluralism, sõnavabadus ja 

kultuuriline mitmekesisus. Selliseid 

kohustusi tuleks kehtestada ainult juhul, 

kui need on vajalikud ja proportsionaalsed 

liikmesriigi poolt kooskõlas liidu õigusega 

selgelt kindlaks määratud üldist huvi 

pakkuvate eesmärkide saavutamiseks. 

Sellega seoses peaksid liikmesriigid 

eelkõige uurima regulatiivse sekkumise 

vajadust võrreldes tulemustega, mis 

tulenevad turujõudude mõjust. Kui 

liikmesriigid otsustavad kehtestada eeskirju 

avastatavuse kohta, peaksid nad seoses 

avaliku poliitika õigustatud huvidega 

võtma ettevõtjate suhtes ainult 

proportsionaalseid meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Puuetega inimeste ja eakate õigus 

liidu sotsiaal- ja kultuurielus osaleda ja 

sellesse kaasatud olla on 

juurdepääsetavate audiovisuaalmeedia 

teenuste osutamisega lahutamatult 
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seotud. Seetõttu on oluline tagada, et 

juurdepääsetavust direktiivis 2010/13/EL 

nõuetekohaselt käsitletaks ja edendataks, 

kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsioonis kehtestatud 

üldpõhimõtetega.  

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 b) Juurdepääsetavuse saavutamise 

vahendid peaksid hõlmama muu hulgas 

selliseid juurdepääsuteenuseid nagu 

viipekeelde tõlkimine, kurtidele ja 

kuulmispuudega inimestele mõeldud 

subtiitrite lisamine, pealeloetavad 

subtiitrid, kirjeldustõlge ja kergesti 

mõistetav menüünavigatsioon. 

Audiovisuaalmeediateenuste osutajad 

peaksid olema läbipaistvad ja ennetavalt 

täiustama puuetega inimestele ja eakatele 

mõeldud juurdepääsuteenuseid, osutades 

kavateabes ja elektroonilises 

programmijuhises selgelt nende teenuste 

olemasolule, loetledes teenuste 

juurdepääsuelemendid ja selgitades, 

kuidas neid kasutada, ning tagades, et 

need oleksid puuetega inimestele 

kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 a) Iga liikmesriigi tasandil 

rakendatud enese- ja kaasreguleerimise 

meede peaks olema täielikult kooskõlas 

põhiõiguste hartas, sealhulgas harta 

artiklis 52 sätestatud kohustustega. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige1 – punkt aa – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) teenus hõlmab suures mahus 

saadete või kasutaja loodud videote 

talletamist, mille üle videote jagamise 

platvormi teenuseosutajal puudub 

toimetusvastutus; 

i) teenus hõlmab suures mahus 

saadete või kasutaja loodud videote 

talletamist või pakkumist, mille üle videote 

jagamise platvormi teenuseosutajal puudub 

toimetusvastutus; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt aa – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) talletatud infosisu korralduse 

määrab kindlaks teenuseosutaja, 

sealhulgas automaatsete vahendite või 

algoritmide, eelkõige teabe talletamise, 

kuvamise, märgiste lisamise ja 

järjestamise abil; 

ii) talletatud infosisu korralduse 

määrab kindlaks teenuseosutaja; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt aa – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) teenuse või selle eristatava osa 

peamine otstarve on pakkuda üldsusele 

saateid ja kasutaja loodud videoid, mille 

eesmärk on teavitamine, meelelahutus või 

harimine; 

iii) teenuse või selle osa peamine 

otstarve on pakkuda üldsusele saateid ja 

kasutaja loodud videoid, mille eesmärk on 

teavitamine, meelelahutus või harimine; 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt da (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt bb (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 da) lisatakse järgmised punktid: 

 bb) „juurdepääsuteenus“ – 

audiovisuaalmeedia teenuse lisa, mis 

parandab saadete juurdepääsetavust 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimeste, sealhulgas puuetega inimeste 

jaoks. Juurdepääsuteenused hõlmavad 

subtiitreid kurtidele ja kuulmispuudega 

inimestele, kirjeldustõlget, subtiitrite 

pealelugemist või audiosubtiitreid ja 

viipekeelset tõlget; 

 bc) „subtiitrid kurtidele ja 

kuulmispuudega inimestele“ – 

sünkroniseeritud visuaalne tekst, mis on 

nii kõnelise kui ka mittekõnelise 

audioteabe alternatiiv ja mis on vajalik 

meediasisu mõistmiseks; 

 bd) „kirjeldustõlge“ – dialoogiga 

vaheldumisi esitatav täiendav jutustus, 

mis kirjeldab saate visuaalsisu olulisi 

aspekte, mida ei ole ainuüksi põhiheliriba 

alusel võimalik mõista; 

 be) „subtiitrite pealelugemine“ ehk 

„audiosubtiitrid“ – kuuldavalt loetud 

subtiitrid kohalikus keeles, kui audiokõne 

on teises keeles; 

 bf) „viipekeelne tõlge“ – kõne ja 

mittesõnalise heliga antava teabe 

simultaantõlge, mis on vajalik saate 

mõistmiseks ja edastatakse riigi 

viipekeeles;“ 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud juurdepääsetavusnõuete taaskehtestamisega. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kui meediateenuse osutaja 

peakorter asub ühes liikmesriigis, kuid 

audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad 

toimetuslikud otsused tehakse teises 

liikmesriigis, käsitatakse meediateenuse 

osutajat selles liikmesriigis asutatuna, kus 

töötab enamik audiovisuaalmeedia teenuse 

osutamises osalevatest töötajatest;“; 

b) kui meediateenuse osutaja 

peakorter asub ühes liikmesriigis, kuid 

audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad 

toimetuslikud otsused tehakse teises 

liikmesriigis, käsitatakse meediateenuse 

osutajat selles liikmesriigis asutatuna, kus 

töötab oluline osa audiovisuaalmeedia 

teenuse osutamises osalevatest töötajatest. 

Kui oluline osa audiovisuaalmeedia 

teenuse osutamises osalevatest töötajatest 

töötab mõlemas liikmesriigis, käsitatakse 

meediateenuse osutajat asutatuna selles 

liikmesriigis, kus tehakse enamik 

toimetuslikke otsuseid seoses kõnealuse 

audiovisuaalmeedia teenuse 

osutamisega.;“; 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) rikub selgelt, oluliselt ja raskelt 

artikli 6 või artikli 12 või mõlema 

nimetatud artikli nõudeid; 

a) rikub selgelt, oluliselt ja raskelt 

artikli 6, 7 või 12 nõudeid; 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) käesoleva lõike punktis b osutatud 

teatamisele eelneva 12 kuu jooksul on 

meediateenuse osutaja asjaomase 

liikmesriigi hinnangul rikkunud lõike 2 

punkti a, b või c nõudeid vähemalt kahel 

korral; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) meediateenuse osutaja on 

rikkunud lõike 2 punkti a, b või c 

vähemalt korra pärast käesoleva lõike 

punktis b kehtestatud teate esitamist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e)  teate esitanud liikmesriik on 

austanud asjaomase meediateenuse osutaja 

kaitseõigust ning on eelkõige andnud 

meediateenuse osutajale võimaluse 

väljendada oma seisukohta väidetavate 

rikkumiste kohta ning meetmete kohta, 

mida liikmesriik kavatseb võtta. Ta võtab 

nõuetekohaselt arvesse kõiki neid 

seisukohti ning samuti selle liikmesriigi 

seisukohti, mille jurisdiktsiooni alla 

teenuseosutaja kuulub. 

e) teate esitanud liikmesriik on 

austanud asjaomase meediateenuse osutaja 

kaitseõigust ning on eelkõige andnud 

meediateenuse osutajale võimaluse 15 

päeva jooksul alates punktis b nimetatud 

teatest väljendada oma seisukohta 

väidetavate rikkumiste kohta ning 

meetmete kohta, mida liikmesriik kavatseb 

võtta. Ta võtab nõuetekohaselt arvesse 

kõiki neid seisukohti ning samuti selle 

liikmesriigi seisukohti, mille 

jurisdiktsiooni alla teenuseosutaja kuulub. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kolme kuu jooksul alates sellest, 

kui liikmesriik teatab lõigete 2 ja 3 

kohaldamiseks võetud meetmetest ja pärast 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga 

konsulteerimist otsustab komisjon, kas 

need meetmed on ühenduse õigusega 

kooskõlas. See ajavahemik algab alates 

lõpliku teate kättesaamisele järgnevast 

päevast. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 

komisjon kolme kuu jooksul alates teate 

või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise 

päevast ei taotle täiendavat teavet. 

4. Kahe kuu jooksul alates sellest, kui 

liikmesriik teatab lõigete 2 ja 3 

kohaldamiseks võetud meetmetest ja pärast 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga 

konsulteerimist otsustab komisjon, kas 

need meetmed on ühenduse õigusega 

kooskõlas. See ajavahemik algab alates 

lõpliku teate kättesaamisele järgnevast 

päevast. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 

komisjon kahe kuu jooksul alates teate või 

mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise 

päevast ei taotle täiendavat teavet. 

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 

palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 

Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 

taotlusele vastuse kättesaamisest. 

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 

palub ta vaid ühel korral esitada kogu 

vajaliku lisateabe. Komisjon teavitab 

liikmesriiki kõnealusele taotlusele vastuse 

kättesaamisest. 

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 

teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 

ajavahemiku vältel või kui ta esitab 

mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 

et liikmesriigi poolt lõike 2 kohaselt võetud 

meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 

Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 

liidu õigusega kooskõlas, lõpetab 

liikmesriik viivitamata kõnealuste 

meetmete kohaldamise. 

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 

teavet komisjoni poolt määratud 

ajavahemiku vältel või kui ta esitab 

mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 

et liikmesriigi poolt lõike 2 kohaselt võetud 

meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 

Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 

liidu õigusega kooskõlas, lõpetab 

liikmesriik kõnealuste meetmete 

kohaldamise viivitamata ja mitte kauem 

kui kahe nädala jooksul alates komisjoni 

otsusest. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid võivad 

kiireloomulistel juhtudel teha erandeid 

lõike 3 punktides b ja c ettenähtud 

tingimustest. Kui erand tehakse, siis 

teatatakse meetmetest lühima võimaliku 

aja jooksul komisjonile ja liikmesriigile, 

kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse 

osutaja kuulub, märkides põhjused, miks 

liikmesriik peab olukorda sedavõrd 

kiireloomuliseks, et vajalik on kõnealustest 

tingimustest erandi tegemine. 

6. Liikmesriigid võivad juhul, kui 

meediateenuse pakkuja poolt pakutud 

teenus rikub tõsiselt lõike 2 punktis a, b 

või c sätestatud tingimusi, ja 

kiireloomulistel juhtudel teha erandeid 

lõike 3 punktides b ja c ettenähtud 

tingimustest. Kui erand tehakse, siis 

teatatakse meetmetest lühima võimaliku 

aja jooksul komisjonile ja liikmesriigile, 

kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse 

osutaja kuulub, märkides põhjused, miks 

liikmesriik peab olukorda sedavõrd 

kiireloomuliseks, et vajalik on kõnealustest 

tingimustest erandi tegemine. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 3 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Ilma et see piiraks liikmesriikide 

võimalust võtta lõikes 6 osutatud 

meetmeid, uurib komisjon võimalikult 

kiiresti, kas teatatud meetmed vastavad 

liidu õigusele. Kui komisjon jõuab 

järeldusele, et meetmed ei ole liidu 

õigusega kooskõlas, nõuab komisjon 

kõnealuselt liikmesriigilt mis tahes 

kavandatud meetme võtmisest loobumist 

või selle meetme kohaldamise viivitamatut 

lõpetamist. 

7. Ilma et see piiraks liikmesriikide 

võimalust võtta lõikes 6 osutatud 

meetmeid, uurib komisjon võimalikult 

kiiresti, kas teatatud meetmed vastavad 

liidu õigusele. Kui komisjon jõuab 

järeldusele, et meetmed ei ole liidu 

õigusega kooskõlas, nõuab komisjon 

kõnealuselt liikmesriigilt mis tahes 

kavandatud meetme võtmisest loobumist 

või selle meetme kohaldamise viivitamatut 

lõpetamist nii kiiresti kui võimalik. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad nende jurisdiktsiooni 

alla kuuluvatelt meediateenuse osutajatelt 

nõuda artiklites 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 19–26, 30 ja 30a kehtestatuga 

võrreldes üksikasjalikumate või rangemate 

eeskirjade järgimist, tingimusel et need 

eeskirjad on kooskõlas liidu õigusega.“; 

Liikmesriigid võivad nende jurisdiktsiooni 

alla kuuluvatelt meediateenuse osutajatelt 

nõuda artiklites 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19–26, 30 ja 30a kehtestatuga 

võrreldes üksikasjalikumate või rangemate 

eeskirjade järgimist, tingimusel et need 

eeskirjad on kooskõlas liidu õigusega ja ei 

sisalda diskrimineerivaid sätteid 

teenuseosutaja kodakondsuse või asukoha 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) komisjon on pärast Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmaga konsulteerimist 

otsustanud, et need meetmed on kooskõlas 

liidu õigusega ning eelkõige et neid 

meetmeid lõigete 2 ja 3 alusel võtva 

liikmesriigi hinnangud on nõuetekohaselt 

põhjendatud. 

c) komisjon on kahe kuu jooksul 

pärast Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste 

töörühmaga konsulteerimist otsustanud, et 

need meetmed on kooskõlas liidu õigusega 

ning eelkõige et neid meetmeid lõigete 2 ja 

3 alusel võtva liikmesriigi hinnangud on 

nõuetekohaselt põhjendatud. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon teeb otsuse selle kohta, 

kas meetmed on kooskõlas liidu õigusega, 

kolme kuu jooksul alates lõike 4 punkti a 

kohase teate saamisest. See ajavahemik 

algab alates lõpliku teate kättesaamisele 

järgnevast päevast. Teadet käsitletakse 

5. Komisjon teeb otsuse selle kohta, 

kas meetmed on kooskõlas liidu õigusega, 

kahe kuu jooksul alates lõike 4 punkti a 

kohase elektroonilise ja ametliku teate 

saamisest. See ajavahemik algab alates 

lõpliku teate kättesaamisele järgnevast 
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lõplikuna, kui komisjon kolme kuu jooksul 

alates teate või mis tahes nõutud lisateabe 

kättesaamise päevast ei taotle täiendavat 

teavet. 

päevast. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 

komisjon kuue nädala jooksul alates teate 

või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise 

päevast ei taotle täiendavat teavet. 

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 

palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 

Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 

taotlusele vastuse kättesaamisest. 

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 

palub ta vaid ühel korral esitada kogu 

vajaliku lisateabe. Komisjon teavitab 

liikmesriiki kõnealusele taotlusele vastuse 

kättesaamisest. 

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 

teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 

ajavahemiku vältel või kui ta esitab 

mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 

et liikmesriigi poolt lõike 3 kohaselt võetud 

meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 

Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 

liidu õigusega kooskõlas, loobub 

kõnealune liikmesriik kavandatud 

meetmete võtmisest.“; 

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 

teavet komisjoni poolt määratud 

ajavahemiku vältel või kui ta esitab 

mittetäieliku teabe, teeb komisjon kahe 

nädala jooksul pärast määratud 

ajavahemiku möödumist või mittetäieliku 

teabe saamist otsuse, et liikmesriigi poolt 

lõike 3 kohaselt võetud meetmed ei ole 

liidu õigusega kooskõlas. Kui komisjon 

otsustab, et meetmed ei ole liidu õigusega 

kooskõlas, loobub kõnealune liikmesriik 

kavandatud meetmete võtmisest.“; 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 

enesereguleerimist riigi tasandil käesoleva 

direktiiviga koordineeritud valdkondades 

vastu võetud tegevusjuhendite abil nende 

õigussüsteemis lubatud ulatuses. 

Kõnealused tegevusjuhendid peavad olema 

asjaomaste liikmesriikide põhiliste 

sidusrühmade seas laialdaselt 

aktsepteeritud. Tegevusjuhendites tuleb 

selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada 

nende eesmärke. Neis tuleb tagada 

kehtestatud eesmärkide korrapärane, 

läbipaistev ja sõltumatu järelevalve ning 

saavutuste hindamine. Neis tuleb ette näha 

tõhus jõustamine, sealhulgas vajaduse 

korral tõhusad ja proportsionaalsed 

7. Liikmesriigid soodustavad 

kaasreguleerimise ja/või 

enesereguleerimise korda, mis toimib 

näiteks riigi tasandil käesoleva direktiiviga 

koordineeritud valdkondades vastu võetud 

tegevusjuhendite abil nende õigussüsteemis 

lubatud ulatuses. Kõnealused 

tegevusjuhendid peavad olema asjaomaste 

liikmesriikide jurisdiktsioonis tegutsevate 

põhiliste sidusrühmade seas laialdaselt 

aktsepteeritud. Tegevusjuhendites tuleb 

selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada 

nende eesmärke. Neis tuleb tagada 

kehtestatud eesmärkide korrapärane, 

läbipaistev ja sõltumatu järelevalve ning 

saavutuste hindamine. Neis tuleb ette näha 

tõhus jõustamine, sealhulgas vajaduse 
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karistused. korral tõhusad ja proportsionaalsed 

karistused liikmesriigi jurisdiktsiooni 

piires. 

Tegevusjuhendite allkirjastajad peavad 

esitama komisjonile artikli 6a lõikes 3 ning 

artikli 9 lõigetes 2 ja 4 osutatud liidu 

tegevusjuhendite kavandid ning 

olemasolevate liidu tegevusjuhendite 

muudatused või laiendused. 

Tegevusjuhendite allkirjastajad peavad 

esitama komisjonile teavituseks artikli 6a 

lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 

osutatud liidu tegevusjuhendite kavandid 

ning olemasolevate liidu tegevusjuhendite 

muudatused või laiendused. 

Komisjon võib paluda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib vajaduse korral need tegevusjuhendid 

avaldada.“; 

Komisjon võib paluda, et Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Vajaduse 

korral avaldab komisjon need 

tegevusjuhendid ja võib suurendada 

teadlikkust nende kohta.“; 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt da (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 8a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 da) Lisatakse järgmine uus lõige: 

 „8a. Käesoleva direktiiviga ei piirata 

liikmesriikide võimalust kehtestada 

kohustusi, millega tagatakse juurdepääs 

üldist huvi pakkuvale infosisule ja selle 

sisu asjakohane nähtavus, järgides üldist 

huvi pakkuvaid eesmärke, nagu 

meediapluralism, sõnavabadus ja 

kultuuriline mitmekesisus.“; 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 

meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvate meediateenuse osutajate 

osutatavad audiovisuaalmeedia teenused ei 

sisalda vägivallale või vihkamisele 

õhutamist, mis on suunatud soo, rahvusliku 

või etnilise päritolu, usutunnistuse või 

veendumuste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel määratletud 

konkreetse isikute rühma või kõnealuse 

rühma liikme vastu.“; 

Liikmesriigid tagavad asjakohaste ja 

kohaldatavate meetmetega, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

meediateenuse osutajate osutatavad 

audiovisuaalmeedia teenused ei sisalda 

vägivallale või vihkamisele õhutamist, mis 

on suunatud soo, rahvusliku või etnilise 

päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 

puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 

alusel määratletud konkreetse isikute 

rühma või kõnealuse rühma liikme vastu.“; 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 6a – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Komisjon ergutab liikmeriike 

arendama meediapädevust kui 

tulevikukindlat vahendit kujundada laste 

võimet mõista erinevust sisu ja äriliste 

teadaannete vahel. 

Selgitus 

Lapsed vaatavad palju sisu, mis ei tarvitse olla algselt neile suunatud. Meediapädevuse 

suurendamine on hea ja tulevikukindel vahend, mis võimaldab kujundada laste võimet sisu ja 

ärilisi teadaandeid eristada. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 6a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

3. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
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asutuste töörühm julgustavad 

meediateenuse osutajaid vahetama 

parimaid tavasid kaasreguleerimise 

süsteemide kohta liidus. Kui see on 

asjakohane, aitab komisjon kaasa 
Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

asutuste töörühm julgustavad 

meediateenuse osutajaid vahetama 

parimaid tavasid kaasreguleerimise 

süsteemide kohta liidus. Komisjonil 

soovitatakse koostöös Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga välja 

töötada Euroopa Liidu tegevusjuhendid. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Artikkel 7 jäetakse välja; (10) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 7 

 1. Liikmesriigid töötavad välja 

meetmed, millega tagada, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

meediateenuse osutajate teenused 

muudetakse puuetega inimestele järk-

järgult kättesaadavamaks. Nende 

meetmete väljatöötamisel konsulteeritakse 

asjaomaste sidusrühmadega, kaasa 

arvatud meediateenuse osutajad ja 

puuetega inimeste organisatsioonid. 

 2. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühm 

hõlbustavad meediateenuse osutajate 

vahel parimate tavade vahetamist. 

 3. Lõikes 1 osutatud meetmed 

hõlmavad nõuet, et meediateenuse 

pakkujad annavad liikmesriikidele igal 

aastal aru võetud meetmetest ja 

edusammudest oma teenuste puuetega 

inimestele järk-järgult kättesaadavamaks 

tegemisel. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealune teave avalikustatakse. 

 4. Lõikes 1 viidatud meetmetega 

ergutatakse audiovisuaalmeedia teenuse 

osutajaid välja töötama ja avalikustama 
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juurdepääsetavuse tegevuskavasid seoses 

nende teenuste puuetega inimestele järk-

järgult kättesaadavamaks tegemisega. 

Sellised tegevuskavad esitatakse riigi 

reguleerivatele asutustele. 

 5. Liikmesriigid tagavad, et teave 

hädaolukorra kohta, sealhulgas avalikud 

teadaanded ja teated loodusõnnetuste 

korral, mis on audiovisuaalmeedia 

teenuste kaudu avalikkusele teatavaks 

tehtud, edastataks puuetega inimestele 

ligipääsetaval viisil, sealhulgas kurtidele 

ja kuulmispuudega inimestele mõeldud 

subtiitrite, viipekeelse tõlke, audioteate ja 

audiokirjeldusega mistahes visuaalse 

teabe kohta. 

 6. Liikmesriigid tagavad, et 

audiovisuaalmeedia teenuse pakkujad 

püüavad sisu omandamise, saadete 

kavandamise ja toimetustegevuse abil 

osutada juurdepääsuteenust sisutootja 

paketi osana. 

 7. Liikmesriigid tagavad, et 

audiovisuaalmeedia teenuse pakkujad 

muudavad oma veebileheküljed, 

võrgurakendused ja mobiilsideteenused, 

sealhulgas mobiilirakendused, mida 

kasutatakse juurdepääsuteenuse 

osutamisel, juurdepääsetavamaks 

kasutaja tajule, toimimisele ja mõistmisele 

vastaval järjekindlal ja sobival ning viisil, 

mis hõlbustab koostalitlust liidu ja 

rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate 

kasutajaagentide ja toetava 

tehnoloogiaga. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) lõike 1 punkti c alapunkti ii 
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muudetakse järgmiselt: 

„ii) sisaldada ega soodustada mis tahes 

diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 

päritolu, rahvuse, usutunnistuse või 

veendumuste, puuete, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel; 

„ii) sisaldada ega soodustada mis tahes 

diskrimineerimist soo, rassi, nahavärvi, 

etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 

omaduste, keele, usutunnistuse või 

veendumuste, poliitiliste või muude 

arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 

varalise seisundi, sünnipära, puude, 

vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) 

Selgitus 

Kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 21. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -aa (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iva (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -aa) Lisatakse järgmine punkt: 

 „iva) olla suunatud alaealistele;“ 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -ab (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e 

 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -ab) lõike 1 punkti e muudetakse 

järgmiselt: 

e) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 

alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla 

suunatud konkreetselt alaealistele ega tohi 

propageerida selliste jookide liigset 

tarbimist; 

e) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 

alkohoolsete või suure kofeiinisisaldusega 

jookide kohta ei tohi olla suunatud 

konkreetselt alaealistele ega tohi 

propageerida selliste jookide liigset 
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tarbimist; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Selgitus 

Piirab energiajookide reklaamimist. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -ac (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt ga (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -ac) Lisatakse järgmine punkt: 

 „ga) kõik audiovisuaalsed ärilised 

teadaanded saadetes või saadete ajal, 

mille vaatajaskonnast oluline osa on 

lapsed, on keelatud.“ 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõige 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud 

„2. Liikmesriigid ja komisjon 

ergutavad selliste enese- ja 

kaasreguleerimise tegevusjuhendite 

väljatöötamist, mis käsitlevad sellistes 

saadetes või saadete ajal, mille 

vaatajaskonnast märkimisväärne osa on 

lapsed, edastatavaid asjakohatuid 

audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid 

toitumisalase või füsioloogilise mõjuga 

toitaineid ja muid aineid sisaldavate 

toitude ja jookide kohta, eelkõige nende 

kohta, mis sisaldavad rasva, trans-

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
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rasvhappeid, soola/naatriumi ja suhkruid, 

mille liigne tarbimine toidus tervikuna ei 

ole soovitatav. 

Kõnealuseid tegevusjuhendeid tuleks 

kasutada, et vähendada tõhusalt alaealiste 

kokkupuutumist suure soola-, suhkru- või 

rasvasisaldusega toite ja jooke käsitlevate 

või muul viisil nende riiklike või 

rahvusvaheliste toitumisjuhistega 

sobimatute audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. Kõnealuste 

tegevusjuhendite abil tuleks tagada, et 

audiovisuaalsed ärilised teadaanded ei 

rõhuta selliste toitude ja jookide 

toiteväärtuse positiivseid aspekte. 

 

Komisjon ja Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

julgustavad vahetama parimaid tavasid 

enese- ja kaasreguleerimise süsteemide 

kohta liidus. Kui see on asjakohane, aitab 

komisjon kaasa liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele.“; 

 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 3  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid ja komisjon 

ergutavad töötama välja enese- ja 

kaasreguleerimise tegevusjuhendid, mis 

käsitlevad asjakohatuid audiovisuaalseid 

ärilisi teadaandeid alkohoolsete jookide 

kohta. Kõnealuseid tegevusjuhendeid 

tuleks kasutada, et tõhusalt piirata 

alaealiste kokkupuutumist alkohoolsete 

jookide audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. 

3. Liikmesriigid ja komisjon 

ergutavad töötama välja enese- ja 

kaasreguleerimise tegevusjuhendid, mis 

käsitlevad asjakohatuid audiovisuaalseid 

ärilisi teadaandeid alkohoolsete jookide 

kohta. Kõnealuseid tegevusjuhendeid, mis 

põhinevad liikmesriikide parimatel 

tavadel, tuleks kasutada, et tõhusalt piirata 

alaealiste kokkupuutumist alkohoolsete 

jookide audiovisuaalsete äriliste 

teadaannetega. 
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Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad vahetama 

parimaid tavasid enese- ja 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui seda peetakse asjakohaseks, aitab 

komisjon kaasa liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele.“; 

4. Komisjon ja Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm julgustavad vahetama 

parimaid tavasid enese- ja 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane ning vastab 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetele, kaalub komisjon Euroopa 

Liidu tegevusjuhendite väljatöötamist 

liikmesriikide parimate tavade põhjal.“; 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11a)  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 9a 

 Liikmesriigid võivad võtta asjakohaseid ja 

mittediskrimineerivad meetmeid üldist 

huvi pakkuvate audiovisuaalmeedia 

teenuste asjakohaseks esiletoomiseks. 

Need meetmed on proportsionaalsed ja 

vastavad sellistele liikmesriikide poolt 

liidu õiguse kohaselt kindlaks määratud 

üldistele eesmärkidele nagu 

meediapluralism, sõnavabadus ja 

kultuuriline mitmekesisus. 

 Selliseid kohustusi tuleks kehtestada 

ainult juhul, kui need on vajalikud 

liikmesriigi poolt kooskõlas liidu õigusega 

selgelt kindlaks määratud üldist huvi 

pakkuvate eesmärkide saavutamiseks. 

Sellega seoses uurivad liikmesriigid 
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eelkõige regulatiivse sekkumise vajadust 

võrreldes tulemustega, mis tulenevad 

turujõudude mõjust. Kui liikmesriigid 

otsustavad kehtestada eeskirju 

avastatavuse kohta, kehtestavad nad 

ettevõtjatele ainult proportsionaalseid 

kohustusi, mis on seotud avaliku poliitika 

õigustatud huvidega.“ 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11b (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 9b 

 Liikmesriigid tagavad, et meediateenuste 

osutajate programme ja teenuseid ei saa 

muuta, näiteks kaubanduslike 

atribuutidega, ilma nende nõusolekuta.“ 

Selgitus 

Kolmandatel isikutel ei tohiks lubada ilma asjaomase meediateenuse osutaja nõusolekuta 

saateid ja teenuseid muuta. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nende abil ei soodustata otseselt 

kaupade ega teenuste ostmist või rentimist; 

b) nende abil ei soodustata kaupade 

ega teenuste ostmist või rentimist; 
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Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tootepaigutust on vastuvõetav 

kõigis audiovisuaalmeedia teenustes, välja 

arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid 

poliitilisi sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

religioosse sisuga saadetes ja saadetes, 

mille vaatajaskonnast märkimisväärne 

osa on lapsed. 

2. Tootepaigutus on vastuvõetav 

kõigis audiovisuaalmeedia teenustes, välja 

arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid 

poliitilisi sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

religioosse sisuga saadetes ja lastesaadetes. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b)  nende abil ei soodustata otseselt 

kaupade ega teenuste ostmist või rentimist; 

b)  nende abil ei soodustata kaupade 

ega teenuste ostmist või rentimist; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 12 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid tagamaks, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 

edastatavad saated, mis võivad kahjustada 

alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 

arengut, tehakse kättesaadavaks üksnes 

viisil, mis tagab selle, et alaealised 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid tagamaks, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 

edastatavad saated, nagu alkohoolsete 

jookide või hasartmängude reklaam, mis 

võivad kahjustada alaealiste füüsilist, 

vaimset või kõlbelist arengut, tehakse 
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tavaliselt neid ei kuule ega näe. 

Kõnealused meetmed võivad hõlmata 

edastusaja valimist, vanuse kontrollimise 

vahendeid või muid tehnilisi meetmeid. 

Need peavad olema proportsionaalsed 

saatest tuleneva võimaliku kahjuga. 

kättesaadavaks üksnes viisil, mis tagab 

selle, et alaealised tavaliselt neid ei kuule 

ega näe. Kõnealused meetmed võivad 

hõlmata edastusaja valimist, vanuse 

kontrollimise vahendeid või muid tehnilisi 

meetmeid. Need peavad olema 

proportsionaalsed saatest tuleneva 

võimaliku kahjuga. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 12 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 

põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 

sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 

rangemaid meetmeid, näiteks krüpteerimist 

ja tõhusat vanemlikku kontrolli.“; 

Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 

põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 

sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 

rangemaid meetmeid, näiteks krüpteerimist 

ja tõhusat vanemlikku kontrolli, koos 

eespool nimetatud meetmetega.“; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvad tellitavate 

audiovisuaalmeedia teenuste osutajad 

tagavad oma kataloogist vähemalt 20 % 

suuruse osa Euroopa päritoluga teoste 

jaoks ning tagavad kõnealuste teoste 

esiletoomise. 

1. Liikmesriigid tagavad, kui see on 

praktiline ja kasutades asjakohaseid 

vahendeid, et nende jurisdiktsiooni alla 

kuuluvad tellitavate audiovisuaalmeedia 

teenuste osutajad pakuvad oma kataloogist 

vähemalt 20 % suuruse osa ulatuses 

Euroopa päritoluga teoseid. Mis tahes 

rahalised osamaksed on kooskõlas liidu 

õigusega, eelkõige riigiabi eeskirjadega, 

ja ei kahjusta tarbijaid. 
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Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad nõuda, et 

nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad 

tellitava audiovisuaalmeedia teenuse 

osutajad panustaksid rahaliselt Euroopa 

päritoluga teoste tootmisesse, sealhulgas 

infosisusse tehtavate otseinvesteeringute ja 

riiklikesse fondidesse tehtavate osamaksete 

kaudu. Liikmesriigid võivad nõuda, et 

kõnealuseid rahalisi osamakseid teeksid 

nende territooriumil asuvale 

vaatajaskonnale suunatud tellitava 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajad, kes 

on asutatud teistes liikmesriikides. Sellisel 

juhul põhinevad rahalised osamaksed 

ainult nendes liikmesriikides teenitud 

tuludel, kuhu teenuseid suunatakse. 

Liikmesriik, kus teenuseosutaja on 

asutatud, võtab rahalist osamakset 

kehtestades arvesse mis tahes rahalisi 

osamakseid, mille on kehtestanud 

liikmesriigid, kuhu teenuseosutaja oma 

teenuseid suunab. Mis tahes rahalised 

osamaksed peavad olema kooskõlas liidu 

õigusega ja eelkõige riigiabi eeskirjadega. 

2. Liikmesriigid võivad nõuda, et 

nende jurisdiktsiooni all asutatud tellitava 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 

panustaksid rahaliselt Euroopa päritoluga 

teoste tootmisesse, sealhulgas infosisusse 

tehtavate otseinvesteeringute ja riiklikesse 

fondidesse tehtavate osamaksete kaudu. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 13 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. Komisjon tagab piisava ja 

geograafiliselt hajutatud rahastamise 

programmi Loov Euroopa 

alaprogrammist MEDIA, et toetada 

loomingulise infosisu ringlemist üle 
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piiride, sealhulgas Euroopa 

audiovisuaalsete teoste digitaalse 

levitamise parandamist ja loomingulise 

infosisu uuenduslike rahastamismudelite 

arengut; 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (15a) Artikli 14 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

„1. Iga liikmesriik võib kooskõlas liidu 

õigusega võtta meetmeid tagamaks, et tema 

jurisdiktsiooni alla kuuluvad 

ringhäälinguorganisatsioonid ei edasta 

sündmusi, mida kõnealune liikmesriik 

käsitleb ühiskonnale väga tähtsatena, 

ainuõiguslikult ega viisil, millega võetakse 

oluliselt osalt kõnealuse liikmesriigi 

elanikkonnast võimalus jälgida selliseid 

sündmusi otseülekande või hilisema 

edastusena tasuta televisioonis. Kui 

liikmesriik võtab sellised meetmed, 

koostab ta selliste riiklike või mitteriiklike 

sündmuste loetelu, mida ta käsitab 

ühiskonnale väga tähtsana. Liikmesriik 

teeb seda selgel ja läbipaistval viisil ning 

aegsasti. Sealjuures määrab asjaomane 

liikmesriik samuti kindlaks, kas need 

sündmused peaksid olema kättesaadavad 

täieliku või osalise otseülekandena või siis 

täieliku või osalise hilisema edastusena, 

kui viimane on objektiivsetel põhjustel 

avalikkuse huvides vajalik või asjakohane. 

„1. Iga liikmesriik võib kooskõlas liidu 

õigusega võtta meetmeid tagamaks, et tema 

jurisdiktsiooni alla kuuluvad 

ringhäälinguorganisatsioonid ei edasta 

sündmusi, mida kõnealune liikmesriik 

käsitleb ühiskonnale väga tähtsatena, 

ainuõiguslikult ega viisil, millega võetakse 

oluliselt osalt kõnealuse liikmesriigi 

elanikkonnast võimalus jälgida selliseid 

sündmusi otseülekande või hilisema 

edastusena tasuta televisioonis. Ühtlasi 

nõuavad liikmesriigid oma jurisdiktsiooni 

alla kuuluvatelt 

ringhäälinguorganisatsioonidelt 

ühiskonnale väga tähtsate sündmuste 

edastamist funktsionaalsete piirangutega, 

sealhulgas puuetega inimestele 

juurdepääsetaval viisil. Kui liikmesriik 

võtab sellised meetmed, koostab ta selliste 

riiklike või mitteriiklike sündmuste loetelu, 

mida ta käsitab ühiskonnale väga tähtsana. 

Liikmesriik teeb seda selgel ja läbipaistval 

viisil ning aegsasti. Sealjuures määrab 

asjaomane liikmesriik samuti kindlaks, kas 

need sündmused peaksid olema 

kättesaadavad täieliku või osalise 

otseülekandena või siis täieliku või osalise 

hilisema edastusena, kui viimane on 

objektiivsetel põhjustel avalikkuse huvides 

vajalik või asjakohane. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud juurdepääsetavuse nõuete tagasitoomisega artiklisse 7. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 

seriaalid ja dokumentaalfilmid), 

kinematograafiateoste ja uudistesaadete 

edastamise korral võib teha ühe katkestuse 

iga vähemalt programmikohase 20-

minutilise ajavahemiku kohta 

telereklaamide ja/või otsepakkumiste 

näitamiseks. 

Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 

seriaalid ja dokumentaalfilmid), 

kinematograafiateoste ja uudistesaadete 

edastamise korral võib teha ühe katkestuse 

iga vähemalt programmikohase 30-

minutilise ajavahemiku kohta 

telereklaamide ja/või otsepakkumiste 

näitamiseks. Religioosse sisuga saadete 

või lastesaadete vahele ei paigutata 

telereklaami ega otsepakkumisi. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 22 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (16a) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt: 

Alkohoolsete jookide telereklaam ja 

otsepakkumised peavad vastama 

järgmistele nõuetele:  

Alkohoolsete jookide ja suure 

kofeiinisisaldusega jookide telereklaam ja 

otsepakkumised peavad vastama 

järgmistele nõuetele: 

a) see ei või olla suunatud otseselt 

alaealistele ega mingil juhul kujutada 

alaealisi kõnealuseid jooke tarbimas;  

a) see ei või olla suunatud otseselt 

alaealistele ega mingil juhul kujutada 

alaealisi kõnealuseid jooke tarbimas; 

b) selles ei seostata alkoholi tarbimist 

kehalise suutlikkuse suurenemise ega 

b) selles ei seostata alkoholi või suure 

kofeiinikoguse tarbimist kehalise 
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liiklusvahendi juhtimisega; suutlikkuse suurenemise ega liiklusvahendi 

juhtimisega; 

c) see ei loo kujutlust, et alkoholi 

tarbimine soodustab sotsiaalset või 

seksuaalset edukust; 

c) see ei loo kujutlust, et alkoholi või 

suure kofeiinikoguse tarbimine soodustab 

sotsiaalset või seksuaalset edukust; 

d) selles ei väideta, et alkoholil on 

raviomadusi või et see ergutab või rahustab 

või aitab lahendada isiklikke probleeme; 

d) selles ei väideta, et alkoholil või 

suurel kofeiinikogusel on raviomadusi või 

et see ergutab või rahustab või aitab 

lahendada isiklikke probleeme; 

e) see ei tohi soodustada alkoholi 

liigtarbimist ega esitada karskust või 

mõõdukust negatiivse omadusena; 

e) see ei tohi soodustada alkoholi või 

suure kofeiinikoguse liigtarbimist ega 

esitada karskust või mõõdukust negatiivse 

omadusena; 

f) selles ei rõhutata, et suur 

alkoholisisaldus on jookide positiivne 

omadus. 

f) selles ei rõhutata, et suur 

alkoholisisaldus või suur kofeiinisisaldus 

on jookide positiivne omadus. 

Selgitus 

Piirab energiajookide reklaamimist. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Telereklaamilõikude ja 

otsepakkumiste lõikude osakaal 

ajavahemikus 7.00–23.00 ei tohi ületada 

20 %. 

1. Telereklaamilõikude ja 

otsepakkumiste lõikude osakaal ühes 

tunnis ei tohi ületada 20 %. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõiget 1 ei kohaldata: välja jäetud 
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a)  teadaannete suhtes, mida 

ringhäälinguorganisatsioon edastab 

seoses oma saadetega, ning otseselt 

nendest saadetest tulenevate lisatoodete 

suhtes või samasse meediakontserni 

kuuluvate teiste üksuste saadete kohta 

esitatud teadaannete suhtes; 

 

b)  sponsorlusteadete suhtes;  

c)  tootepaigutuste suhtes.“;  

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) VIII peatükk jäetakse välja; välja jäetud 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada direktiivi 2010/13/EL artikkel 27, mis sisaldab 

olulisi meetmeid alaealiste kaitsmiseks teleprogrammide edastamisel. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19  

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 

2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist, 

tagavad liikmesriigid, et videote jagamise 

platvormi teenuseosutajad võtavad 

asjakohased meetmed, et: 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 

2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist, 

ergutavad liikmesriigid videote jagamise 

platvormi teenuseosutajaid võtma 

asjakohaseid meetmeid ja tagavad nende 

meetmete võtmise, et: 

a) kaitsta alaealisi infosisu eest, mis 

võib kahjustada nende füüsilist, vaimset 

või kõlbelist arengut; 

a)  kaitsta kõiki alaealisi infosisu eest, 

mis võib kahjustada nende füüsilist, 

vaimset või kõlbelist arengut; 

b) kaitsta kõiki kodanikke infosisu 

eest, mis sisaldab vägivallale või 

vihkamisele õhutamist, mis on suunatud 

b) kaitsta kõiki kodanikke infosisu 

eest, mis sisaldab vägivallale või 

vihkamisele õhutamist, mis on suunatud 
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soo, rassi, nahavärvi, usutunnistuse, 

põlvnemise või rahvusliku või etnilise 

päritolu alusel määratletud isikute rühma 

või kõnealuse rühma liikme vastu. 

soo, rassi, nahavärvi, usutunnistuse või 

veendumuste, puuete, põlvnemise, 

rahvusliku, etnilise või sotsiaalse päritolu, 

geneetiliste omaduste, keele, poliitiliste või 

muude arvamuste, rahvusvähemusse 

kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 

vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 

määratletud isikute rühma või kõnealuse 

rühma liikme vastu; 

 ba) piirata laste kokkupuuteid 

ebatervislike toitude ja jookide reklaamiga 

videote jagamise platvormidel. 

2. Nõuetekohased meetmed lõike 1 

eesmärgil määratakse kindlaks, võttes 

arvesse kõnealuse infosisu olemust, sellest 

põhjustatavat võimalikku kahju, 

kaitstavate inimeste kategooria omadusi 

ning asjakohaseid õigusi ja õigustatud 

huve, sealhulgas videote jagamise 

platvormi teenuseosutajate ning infosisu 

loonud ja/või üleslaadinud kasutajate 

õigusi ja õigustatud huve ning avalikku 

huvi. 

 

Kõnealused meetmed hõlmavad vajaduse 

korral järgmist: 

2. Meetmed võivad vajaduse korral 

hõlmata järgmist: 

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)  kasutaja õiguste ja kohustuste 

kehtestamine ja videote jagamise 

platvormi teenuseosutajate tingimustes 

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 

kindlaksmääramine ja liikmesriikide 

avaldatavad suunised, millele on viidatud 

lõikes 4; 

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 kasutajasõbralike 

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 

c)  videote jagamise platvormi 

kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 

või muude tehniliste meetmete loomine ja 
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füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 

kahjustada võiva infosisuga; 

käitamine seoses teadaoleva infosisuga, 

mis võib alaealiste füüsilist või vaimset 

arengut kahjustada; 

d)  selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mis võimaldavad videote 

jagamise platvormide kasutajatel hinnata 

lõikes 1 osutatud infosisu; 

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; 

e)  vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist või vaimset 

arengut; 

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)  läbipaistvate, hõlpsalt kasutatavate 

ja tulemuslike süsteemide ja menetluste 

loomine ja käitamine, mille kaudu videote 

jagamise platvormide teenuseosutajad 

käsitlevad ja lahendavad videote jagamise 

platvormide kasutajate tõstatatud 

küsimusi ja teatavad vajaduse korral, 

milline mõju on punktides a–f osutatud 

meetmete rakendamisel. 

 Liikmesriigid ergutavad videote jagamise 

platvorme, kes on saanud teada 

lubamatust infosisust, sellist sisu kiiresti 

eemaldama või blokeerima kooskõlas 

direktiiviga 2000/31/EÜ. 

 2a. Nõuetekohased meetmed lõike 1 

eesmärgil määratakse kindlaks, võttes 

arvesse kõnealuse infosisu olemust, sellest 

tuleneda võivat kahju, kaitstava inimeste 

kategooria omadusi ning asjaomaseid 

õigusi ja õigustatud huve, sealhulgas 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate ning infosisu loonud 

ja/või üles laadinud kasutajate õigusi ja 

õigustatud huve, samuti avalikku huvi 

ning sõna- ja teabevabaduse kaitset. 

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 kaasreguleerimist, nagu on 

kehtestatud artikli 4 lõikes 7. 

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 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 

vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

läbipaistvust, vajalikkust, tulemuslikkust 

ja asjakohasust ning selle kohta aru anda. 
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ametiasutustele. Liikmesriigid annavad selle ülesande 

artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. Liikmesriigid kehtestavad 

vajalikud suunised, millega tagada, et 

meetmete võtmisel austatakse 

sõnavabadust ja arvestatakse kasutajate 

teavitamise vajadust. Sellised suunised 

võidaks koostada koostöös komisjoni ja 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmaga. 

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. 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. 

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. 

 

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 videote 

jagamise platvormi teenuseosutajaid 

vahetama parimaid tavasid 

kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 

Kui see on asjakohane, aitab komisjon 

kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 

väljatöötamisele. 

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 

8. Videote jagamise platvormi 

teenuseosutajad või vajaduse korral 

kõnealuseid teenuseosutajaid selles 

valdkonnas esindavad organisatsioonid 

esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 

kavandid või olemasolevate liidu 

tegevusjuhendite muudatused vastavalt 

lõikes 4 viidatud juhistele. Komisjon võib 

taotleda, et Euroopa audiovisuaalmeedia 
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asutuste töörühm esitaks arvamuse 

kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 

muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 

võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 

asjakohaselt avalikkusele tutvustada. 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

esitaks arvamuse kõnealuste 

tegevusjuhendite kavandite, muudatuste 

või laienduste kohta. Komisjon tutvustab 

kõnealuseid tegevusjuhendeid parimate 

tavade edendamiseks asjakohaselt 

avalikkusele. 

 

Muudatusettepanek  83 

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, kes 

 a)  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, 

 b)  on asutatud mõnes muus 

liikmesriigis, kuid kelle sihtpublik on 

nende territooriumil, käsitatakse nende 

territooriumil asutatuna direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 otstarbel. 

 

Muudatusettepanek  84 

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 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, loetakse need 

asutatuks liikmesriigis, kus töötab enamik 

ettevõtte töötajatest. 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga kavandatav asutamise liikmesriigi vaba valiku andmine videote 

jagamise platvormidele tekitab ebaproportsionaalsust, sest võimaldab meelepärase 

kohtualluvuse valimise praktikat. Ettevõtte töötajate enamuse asukohamaa on selge ja 

usaldusväärne kriteerium liidus tegutseva platvormi asukoha määratlemiseks. 

 

Muudatusettepanek  85 

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 asutatuks 

loetavate videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate loetelu ning 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. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28b – lõige 2a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Kui lõike 1 kohaldamisel ei suuda 

asjaomased liikmesriigid kokku leppida, 

millisel liikmesriigil on jurisdiktsioon, siis 

annavad nad sellest põhjendamatu 

viivituseta komisjonile teada. Komisjon 

võib esitada Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste 

töörühmale taotluse selles küsimuses 

arvamuse esitamiseks 15 tööpäeva jooksul 

alates komisjoni taotluse esitamisest. 

Selgitus 

Arvestades, et videote jagamise platvormide sihtpublik on tavaliselt kogu liidu elanikkond, 

võivad liikmesriikide vahel tekkida vaidlused käesoleva direktiivi mõistes pädeva liikmesriigi 

määratlemisel. Seetõttu peab komisjon suutma määratleda liikmesriigi, kelle jurisdiktsiooni 

all ettevõte tegutseb, nagu see on lahendatud seoses audiovisuaalteenustega artiklis 3. 

 

Muudatusettepanek  87 

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 piisavad täitmise 

tagamise volitused. 

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivatel asutustel on oma ülesannete 

tulemuslikuks täitmiseks piisavad täitmise 

tagamise volitused ja ressursid. 

 

Muudatusettepanek  88 

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 
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artiklis 7 osutatud juurdepääsetavuse 

küsimustega soetud teabe ja kaebuste 

esitamiseks. 

 

Muudatusettepanek  89 

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 

küllaldased rahalised vahendid ja personal, 

et täita neile määratud ülesandeid ning et 

osaleda aktiivselt Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmas ja selle tegevusele 

kaasa aidata. 

 

Muudatusettepanek  90 

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; 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30a – lõige 3 – punkt e 



 

AD\1113062ET.docx 59/60 PE589.291v03-00 

 ET 

 

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 ette 

nähtud küsimuste kohta ning 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 

kaitse, vihkamisele õhutamise, 

meediapluralismi, sõna- ja teabevabaduse 

kaitse valdkonnas. 
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