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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 25
PÕHJENDUS 1 A (uus)

1 a) Direktiivi 89/522/EMÜ muutmise 
eesmärk peaks olema peamiselt 
audiovisuaalse meedia teenuste valdkonna 
kohanemine muutustega ja 
konkurentsivõime parandamine üleilmse 
turu tingimustes. Liberaalsem ja 
sirgjoonelisem õiguslik raamistik aitab 
kaasa majanduskasvule, töökohtade 
loomisele ja innovatsioonile kooskõlas 
Lissaboni strateegiaga. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni
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Muudatusettepanek 26
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Meediavabadus ja pluralism on 
eelduseks, et täielikult austada õigust sõna- 
ja infovabadusele, ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu pretsedendiõiguses 
tunnistatakse, et liikmesriikidel on 
kohustus kaitsta meedia mitmekesisust 
ning vajaduse korral võtta selle tagamiseks 
vajalikke meetmeid.

Or. it

Selgitus

Muudatuse aluseks on põhimõte, et meedia on nii kultuuriline kui majanduslik toode ning 
direktiivis, nii nagu kehtivates õigusaktides, tuleks seepärast arvestada mõlemaga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 27
PÕHJENDUS 3

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale ja kultuurile 
õigustab nende teenuste suhtes erieeskirjade 
kohaldamist.

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale, haridusele ja 
kultuurile ning audiovisuaalsete teenuste, 
mis on üheaegselt nii kultuuriline kui 
majanduslik toode, tegelik olemus 
õigustavad nende teenuste suhtes 
erieeskirjade kohaldamist, et hoida eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste rahvusvahelises paktis austatud 
põhivabadusi ning tagada vähemuste ja 
sotsiaalselt kaitsetute või puudega inimeste 
kaitse. 

Or. fr

Selgitus

Audiovisuaalseid teenuseid tuleks käsitleda nii turuväärtuse kui nende kultuurilise väärtuse 
aspektist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Muudatusettepanek 28
PÕHJENDUS 3

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale ja kultuurile 
õigustab nende teenuste suhtes erieeskirjade 
kohaldamist.

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale ja kultuurile 
õigustab nende teenuste suhtes erieeskirjade 
kohaldamist; arvestades, et meedia peaks 
pakkuma kodanikele vahendid reaalsuse 
kriitiliseks hindamiseks ja tõlgendamiseks 
ning neile etteantava järjest suureneva 
teabehulga paremaks kasutamiseks, nagu 
on kinnitatud Euroopa Nõukogu soovituses 
1466(2000); arvestades ka, et kui 
kõnealused teenused on korralikult 
reguleeritud, siis peaks kodanikud olema 
võimelised valima kõige kohasema meedia 
ja sidevahendi ning omandama nõnda 
vahendid oma teabe- ja väljendusõiguse 
täielikuks kasutamiseks. 

Or. it

Selgitus

Väljapakutud uue teksti aluseks on põhimõte, et meedia on nii kultuuriline kui majanduslik 
toode ning direktiivis, nii nagu kehtivates õigusaktides, tuleks seepärast arvestada mõlemaga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 29
PÕHJENDUS 3

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale ja kultuurile 
õigustab nende teenuste suhtes erieeskirjade 
kohaldamist.

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste ja 
nende kantud sisu tähtsus ühiskonnale, 
demokraatiale ja kultuurile õigustab nende 
teenuste suhtes erieeskirjade kohaldamist, 
mis on suunatud eelkõige teabemeedia 
kõigi erinevate vormide pluralismi 
kaitsmisele ja edendamisele. 
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 30
PÕHJENDUS 3

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste tähtsus 
ühiskonnale, demokraatiale ja kultuurile 
õigustab nende teenuste suhtes erieeskirjade 
kohaldamist.

(3) Audiovisuaalsete meediateenuste 
tähtsus ühiskonnale, demokraatiale ja 
kultuurile õigustab nende teenuste suhtes 
piiratud erieeskirjade kohaldamist, kuid 
üksnes siis, kui see on absoluutselt 
hädavajalik.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõime säilimiseks ei tohiks audiovisuaalseid meediateenuseid üle reguleerida. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 31
PÕHJENDUS 4

(4) Traditsioonilised audiovisuaalsed 
meediateenused ja uued tellitavad teenused 
pakuvad ühenduses olulisi 
tööhõivevõimalusi, eriti väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes, ning stimuleerivad 
majanduskasvu ja investeeringuid.

(4) Traditsioonilised audiovisuaalsed 
meediateenused ja uued tellitavad teenused 
pakuvad ühenduses olulisi 
tööhõivevõimalusi, eriti väikestes ja keskmise 
suurusega ettevõtetes, ning stimuleerivad 
majanduskasvu ja investeeringuid. 
Audivisuaalsete teenuste tehnilise 
kättesaadavuse lihtsustamine kõigile, 
eelkõige sotsiaalselt kaitsetutele 
elanikkonna rühmadele, nagu puudega 
inimestele ja eakatele, aitab muuta sektorit 
dünaamiliseks ja konkurentsivõimeliseks. 
Seda tunnustavate äriühingute toetamine 
ei teeni üksnes kaasatuse, vaid ka 
teadusuuringute ja tööhõive edendamise 
eesmärki. 

Or. fr
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Selgitus

Eakate ja puudega inimeste osakaalu kasv ELi elanikkonnas tähendab, et nende juurdepääsu 
programmidele tuleb kaaluda nii sotsiaalsest kui majanduslikust vaatepunktist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 32
PÕHJENDUS 4

(4) Traditsioonilised audiovisuaalsed 
meediateenused ja uued tellitavad teenused 
pakuvad ühenduses olulisi 
tööhõivevõimalusi, eriti väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes, ning 
stimuleerivad majanduskasvu ja 
investeeringuid.

(4) Traditsioonilised audiovisuaalsed 
meediateenused ja uued tellitavad teenused 
pakuvad ühenduses olulisi tööhõivevõimalusi, 
eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, ning stimuleerivad majanduskasvu 
ja investeeringuid. Käesolev direktiiv ei tohiks 
takistada uute teenuste arengut enneaegsete 
ja piiravate õiguslike sätete kaudu.

Or. en

Selgitus

Muudetud direktiiv peaks uute audiovisuaalsete teenuste arengut pigem julgustama, mitte 
takistama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 33
PÕHJENDUS 5

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute 
suhtes valitseb õiguslik ebakindlus ja 
ebavõrdne olukord, arvestades õiguskorda, 
mis reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud 
põhireegleid.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Selles valdkonnas õiguslikku ebakindlust ei esine. Tellitavaid teenuseid juba reguleerivad 
üksikasjaliselt e-kaubanduse direktiiv (põhjendus 18) ja muud isereguleerivad skeemid (artikli 
16 lõige 2). Käesolevas ettepanekus on kasutatud ebaselgeid mõisteid ja see tekitab tegelikult 
suuremat õiguslikku ebakindlust. 

Komisjoni mõjuhindamises ei ole piisavalt tõestatud, et mittelineaarsete teenuste osas valitseb 
ebavõrdne olukord või et harmoniseerimisest oleks piisavalt kasu kulude tasaarvestamiseks. 
Igal juhul puudutab “mittevõrdne” olukord konkurentsi küsimust ja seda ei peaks 
lahendatama siseturgu käsitleva lahendusega, seepärast ei ole selle kaasamine ühisturu 
direktiivi põhjendatud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 34
PÕHJENDUS 5

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud põhireegleid.

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades sama turu õiguskorda, 
mis reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud põhireegleid. 
Direktiivi uus laiem kohaldamisala peaks 
seepärast hõlmama neid mittelineaarsete 
meediateenuste tüüpe, mis pakuvad 
nõukogu piirideta televisiooni direktiiviga 
89/552/EMÜ reguleeritavat sisu ja 
programmi. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 35
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PÕHJENDUS 5

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud 
põhireegleid.

(5) Arvestades, et liikmesriikides oma uute 
audiovisuaalsete meediateenuste reeglite 
kasutuselevõtmine võib viia Euroopa 
audiovisuaalseid meediateenuseid osutavate 
äriühingute suhtes õigusliku ebakindluse ja 
ebavõrdse olukorrani, arvestades 
õiguskorda, mis reguleerib uusi tellitavaid 
teenuseid. Nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks on vaja tööstusharu esmase 
põhireeglina kohaldada päritoluriigi 
põhimõtet. 

Or. en

Selgitus

On küsitav, kas õigusliku ebakindluse esinemise põhjuseks on see, et tellitavaid teenuseid 
reguleerib e-kaubanduse direktiiv. Pealegi kindlustab nii käesolevas direktiivis kui e-
kaubanduse direktiivis sätestatud päritoluriigi põhimõte teenusepakkujatele piiriüleses 
kaubanduses kõige olulisema õiguskindluse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 36
PÕHJENDUS 5

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud põhireegleid.

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud põhireegleid, 
et aidata kaasa ühisturu saavutamisele ja 
ühise teabeala väljakujunemisele. 

Or. fr
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Selgitus

Kavandataval reguleerimisel peaks olema kahekordne positiivne mõju: audiovisuaalse turu 
tugevdamine ja infoühiskonna arengule kaasaaitamine. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 37
PÕHJENDUS 5

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
kooskõlastatult vähemalt teatud 
põhireegleid.

(5) Euroopa audiovisuaalseid 
meediateenuseid osutavate äriühingute suhtes 
valitseb õiguslik ebakindlus ja ebavõrdne 
olukord, arvestades õiguskorda, mis 
reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks kui ka õiguskindluse 
suurendamiseks vaja kohaldada kõigi 
audiovisuaalsete meediateenuste suhtes 
vähemalt teatud järjepidevaid põhireegleid, 
olenemata sellest, kas tegemist on kindla 
programmi alusel edastatavate või 
tellitavate teenustega.

Or. it

Selgitus

Järjepidev reeglistik on oluline õiglase konkurentsi tagamiseks erinevatel tehnoloogiatel 
põhinevate meediateenuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 38
PÕHJENDUS 6
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(6) Komisjon võttis vastu teatise Euroopa 
audiovisuaalpoliitika õigusliku reguleerimise 
tuleviku kohta, milles ta rõhutab, et 
kõnealuse sektori regulatiivne poliitika peab 
nüüd ja edaspidi kaitsma teatavaid avalikke 
huve, näiteks kultuurilist mitmekesisust, 
õigust teabele, alaealiste kaitset ja
tarbijakaitset.

(6) Komisjon võttis vastu teatise Euroopa 
audiovisuaalpoliitika õigusliku reguleerimise 
tuleviku kohta, milles ta rõhutab, et 
kõnealuse sektori regulatiivne poliitika peab 
nüüd ja edaspidi kaitsma teatavaid avalikke 
huve, näiteks kultuurilist mitmekesisust, 
õigust teabele, vajadust meedia pluralismi 
järele, alaealiste kaitset, tarbijakaitset ja 
avalikkuse teadlikkuse tõstmise ja 
meediaoskuste suurendamise alaseid 
tegevusi.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 39
PÕHJENDUS 6

(6) Komisjon võttis vastu teatise Euroopa 
audiovisuaalpoliitika õigusliku reguleerimise 
tuleviku kohta, milles ta rõhutab, et 
kõnealuse sektori regulatiivne poliitika peab 
nüüd ja edaspidi kaitsma teatavaid avalikke 
huve, näiteks kultuurilist mitmekesisust, 
õigust teabele, alaealiste kaitset ja 
tarbijakaitset.

(6) Komisjon võttis vastu teatise Euroopa 
audiovisuaalpoliitika õigusliku reguleerimise 
tuleviku kohta, milles ta rõhutab, et 
kõnealuse sektori regulatiivne poliitika peab 
nüüd ja edaspidi kaitsma teatavaid avalikke 
huve, näiteks kultuurilist mitmekesisust, 
õigust teabele, alaealiste kaitset ja 
tarbijakaitset ning üldise kättesaadavuse 
põhimõtet kõigi üldsuse rühmade jaoks, 
kaasa arvatud kõige ebasoodsamas 
olukorras olijad.

Or. it

Selgitus

Eesmärk on arvestada ebasoodsas olukorras olevate sotsiaalsete rühmade (puuetega 
inimeste, eakate inimeste jne) teabeõiguse alaste huvidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 40
PÕHJENDUS 6 A (uus)



PE 376.424v01-00 10/87 AM\622816ET.doc
Freelance-tõlge

ET

(6 a) Konkurentsivõime edendamine 
Euroopa tööstuses, millest audiovisuaalne 
sektor moodustab olulise osa, on Lissaboni 
strateegia poliitiliste eesmärkide 
saavutamisel suure tähtsusega. Seepärast 
tuleb audiovisuaalse sektori 
konkurentsivõime tugevdamiseks aidata 
kohase õigusliku raamistiku raames kaasa 
piisavate rahaliste vahendite saavutamisele. 
Seepärast on oluline, et audiovisuaalne 
sektor oleks dünaamiline ja kasumlik ning 
selle saavutamiseks peab reguleerimine 
olema nii tagasihoidlik kui võimalik. 

Or. en

Selgitus

Täiendus hr De Michelise muudatusettepanekule number 6. Konkurentsivõime säilimiseks ei 
tohi audiovisuaalse meedia sektorit reguleerimisega üle koormata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 41
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Päritoluriigi põhimõte on suure 
tähtsusega, et tekiks üleeuroopaline 
audiovisuaalne turg Euroopa infosisu 
tootva tugeva tööstusega. Enamgi veel, see 
põhimõte kaitseb vaatajate õigust valida 
suure hulga Euroopa programmide vahel. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 6 A (uus)
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(6 a) Lissaboni strateegia, mille eesmärk on 
konkurentsivõimelise teadmistepõhise 
majanduse edendamine, nõuab 
jätkusuutlikku investeerimist sektori 
infrastruktuuri ja uuenduslike uute teabe- 
ja sideteenuste kaasamist koos vajalike 
teadusuuringutega, et arendada Euroopa 
turul edukat ja kõrge tootlikkusega 
ringhäälingutööstust (mille oluline osa on 
audiovisuaalsed teenused). 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 43
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Tugev Euroopa tööstus, mis hõlmab 
traditsioonilisi ja uusi audiovisuaalseid 
sektoreid, mis on korralikult reguleeritud ja 
mida toetatakse tugevate investeeringute ja 
edukate IKTdega, aitab kaasa Lissaboni 
strateegia eesmärgi saavutamisele muuta 
Euroopa 2010. aastaks kõige 
dünaamilisemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks 
teadmuspõhiseks majandussüsteemiks. 
Käesolevas õigusaktis tuleb rõhutada õigust 
liidu konkurentsikeskkonna reguleerimise 
tasakaalu järele, mis on oluline 
investeeringuid pakkuvate ja töökohti 
loovate äriühingute usalduse võitmiseks. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 6 B (uus)
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(6 b) Lissaboni strateegia kontekstis on 
raampoliitika koostamisel oluline arvestada 
Euroopa infosisu tootmise arenguga ning 
arvestada eelkõige õiguste omamise ja 
kasutamisega, et püüda saavutada 
tasakaalu sisu levitamise nõuete ja 
autoriõiguste omanike eesõiguste kaitsmise 
vajaduse vahel. 

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 45
PÕHJENDUS 7

(7) Komisjon võttis vastu algatuse “i2010: 
Euroopa infoühiskond”, et soodustada 
majanduskasvu ja töökohtade loomist 
infoühiskonna ja meediaga seotud 
valdkondades. i2010 on igakülgne strateegia, 
mis on mõeldud digitaalmajanduse arengu 
soodustamiseks teabe- ja meediateenuste, 
võrkude ja seadmete lähenemise taustal, 
tänapäevastades ja rakendades kõiki ELi 
poliitika vahendeid: õigusakte, 
teadusuuringuid ja partnerlust 
majandusharuga. Komisjon on pühendunud 
infoühiskonna ja meediateenuste sidusa 
sisetururaamistiku loomisele, 
tänapäevastades audiovisuaalteenuste 
õigusraamistikku, alustades komisjoni 
ettepanekuga 2005. aastal piirideta 
televisiooni direktiivi ajakohastamise kohta.

(7) Komisjon võttis vastu algatuse “i2010: 
Euroopa infoühiskond”, et soodustada 
majanduskasvu ja töökohtade loomist 
infoühiskonna ja meediaga seotud 
valdkondades. i2010 on igakülgne strateegia, 
mis on mõeldud Euroopa infosisu tootmise 
ja digitaalmajanduse arengu soodustamiseks 
teabe- ja meediateenuste, võrkude ja 
seadmete lähenemise taustal, tänapäevastades 
ja rakendades kõiki ELi poliitika vahendeid: 
õigusakte, teadusuuringuid ja partnerlust 
majandusharuga. Komisjon on pühendunud 
infoühiskonna ja meediateenuste sidusa 
sisetururaamistiku loomisele, 
tänapäevastades audiovisuaalteenuste 
õigusraamistikku, alustades komisjoni 
ettepanekuga 2005. aastal piirideta 
televisiooni direktiivi ajakohastamise kohta

Or. fr

Selgitus

Euroopa infosisu tootmine peaks olema teadmistepõhise majanduse eestvedaja.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 46
PÕHJENDUS 9

(9) Käesoleva direktiiviga tõhustatakse
põhiõiguste täitmist ja see on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
eriti selle artiklis 11 tunnustatud 
põhimõtetega. Selles osas ei takista käesolev 
direktiiv liikmesriikidel mingil moel 
kohaldada oma põhiseaduslikke eeskirju, mis 
on seotud ajakirjandusvabaduse ja 
sõnavabadusega meedias.

(9) Käesolev direktiiv aitab tõhustada
põhiõiguste täitmist ja see on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
eriti selle artiklis 11 tunnustatud 
põhimõtetega. Selles osas ei takista käesolev 
direktiiv liikmesriikidel mingil moel 
kohaldada oma põhiseaduslikke eeskirju, mis 
on seotud ajakirjandusvabaduse ja 
sõnavabadusega meedias

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 10

(10) Kuna artiklitega 3c–h kehtestatakse 
ühtlustatud kohustuste miinimumkogum, ei 
saa liikmesriigid käesoleva direktiiviga 
ühtlustatud valdkondades enam kõrvale 
kalduda päritoluriigi põhimõttest, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõikes 4, mis 
käsitleb alaealiste kaitset, võitlust rassilise, 
soolise, usulise või rahvusliku viha 
õhutamise ja üksikisikuid puudutavate 
inimväärikuse rikkumiste vastu ning 
tarbijakaitset.

(10) Käesoleva direktiivi artiklitega 3c–h 
kehtestatakse ühtlustatud kohustuste 
miinimumkogum kõigile alaealiste, 
inimväärikuse ja tarbijate kaitset 
käsitlevatele audiovisuaalsetele 
meediateenustele. Kohaldatakse ka 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul1

(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 
sätteid – eriti päritoluriigi põhimõtet ja 
vastutuse reegleid (vastutuse kohta 
kehtestatud erandid). Lisaks on 
liikmesriikidel jätkuvalt õigus võtta 
meetmeid elektroonilise kaubanduse 
direktiivi artikli 3 lõike 4 kohase avaliku 
korra tagamiseks.
----------------------------
1 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1. 

Or. de
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Selgitus

Põhjendustest peaks selguma, et liikmesriikidele jääb õigus võtta meetmeid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 
artikli 3 lõigete 3 ja 5 kohase avaliku korra tagamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 11

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2002/21/EÜ ei piira oma artikli 1 
lõike 3 kohaselt ühenduse või riikide tasandi 
meetmeid, mis on võetud üldiste huvide 
teenimise eesmärgil eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga.

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) 
kehtestati kõigile ülekandevõrkudele ja -
teenustele ühtne õiguslik raamistik, kuid 
see ei piira sama direktiivi artikli 1 lõike 3 
kohaselt ühenduse või riikide tasandi 
meetmeid, mis on võetud üldiste huvide 
teenimise eesmärgil eelkõige seoses sisu 
reguleerimise ja audiovisuaalpoliitikaga, 
kooskõlas tehnoloogilise neutraalsuse 
põhimõttega, mis õigustab ülekande 
reguleerimise ja sisu reguleerimise 
eristamist.

Or. fr

Selgitus

Tehnoloogilise neutraalsuse põhimõte lubab täielikku vabadust kohaste standardite ja 
reeglite raamesse jäävate ülekandetehnoloogiate rakendamises ning võimaldab sidusat 
raamistikku kohaldada ka sisu reguleerimisele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 49
PÕHJENDUS 12
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(12) Käesoleva direktiivi ükski säte ei tohiks 
nõuda ega ärgitada liikmesriike kehtestama 
uusi süsteeme mis tahes meediatüübi 
litsentseerimiseks või halduslubade 
andmiseks.

(12) Käesoleva direktiivi ükski säte ei tohiks 
nõuda ega ärgitada liikmesriike kehtestama 
uusi süsteeme mis tahes meediatüübi 
litsentseerimiseks või halduslubade 
andmiseks. Samuti ei tohiks ilma kohtu 
eelneva sekkumiseta olla võimalik litsentse 
või halduslubasid kehtetuks tunnistada. 

Or. es

Selgitus

Euroopa õigus kaitseb teabe või ideede saamise ja andmise vabadust ilma riiklike asutuste 
sekkumiseta. Kodanikud ei või jääda ilma oma õigusest saada teavet oma tavapäraste 
kanalite kaudu, välja arvatud siis, kui kohus on otsustanud teisiti. Põhiõiguste ja -vabaduste 
tõhus kaitse on kohtunike ja kohtute otsene kohustus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 13

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite.

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
peamiselt mittemajanduslikku tegevust, 
näiteks puhtalt eraviisilisi veebisaite, isiklikke 
arvamusi avaldavate audiovisuaalsete 
materjalide levitamist ja vahetamist, 
kasutajate koostatud huvirühmades 
vahetamiseks mõeldud audiovisuaalse 
sisuga teenuste levitamist või muid 
mittelineaarseid teenuseid, millel ei ole 
selget mõju suurele hulgale avalikkuse 
liikmetele. 

Or. en

Selgitus

Täpsustamine aitaks veenda kasutajaid selles osas, et direktiiv ei muuda interneti 
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loomingulise potentsiaali, sealhulgas veebipõhise audiovisuaalse materjali, kasutamise 
mooduseid, eeldusel, et kriminaalõigust ei ole rikutud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 13

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite.

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid, olenemata sellest kas 
toimetaja nägemus ja teenuseosutaja 
vastutus peegelduvad programmikavas või 
valikukataloogis, mis on koostatud 
professionaalses raamistikus ja kooskõlas 
professionaalsete kriteeriumidega. Selle 
kohaldamisala piirdub asutamislepingus 
määratletud teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite. 

Or. fr

Selgitus

Teenuseosutaja vastutust täpsustav muudatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 13

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas 
avaliku teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt
eraviisilisi veebisaite.

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisala piirdub allpool ja 
asutamislepingus määratletud lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenustega, kuid ei 
hõlma mittemajanduslikku tegevust, näiteks 
kasutajate loodud teoseid, eraviisilisi 
veebisaite ega mingis vormis eraviisilist 
kirjavahetust, näiteks e-kirju.
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Or. en

Selgitus

Ringhäälingu mõistet tuleb muuta nii, et see hõlmaks teenuseid, mis on olemuselt sarnased 
tavapärastele programmikohastele ringhäälinguteenustele, kuid mida edastatakse erinevate 
platvormide kaudu, kuid selgesõnaliselt tuleb väljendada, et see ei hõlma kasutajate loodud 
sisu, eraviisilisi veebisaite vms. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 53
PÕHJENDUS 13

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite.

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite, samuti ei hõlma see 
infoühiskonna teenuseid, nagu need on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 98/48/EÜ, 
20. juuli 1998, millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
teatamise kord1, artiklis 1. 

________________
1 EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.

Or. en

Selgitus

Sellega täpsustakse, et direktiivi kohaldamisala on seotud televisiooni ja televisioonilaadsete 
teenustega, nagu erinevus mõistete “massimeedia” ja “isikustatud meedia” vahel oli algselt 
kavandatud ja kokku lepitud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann
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Muudatusettepanek 54
PÕHJENDUS 13 A (uus)

(13 a) Mittelineaarseteks teenusteks tuleb 
pidada sama teose kordavat esitamist, 
näiteks korduvaid liine ja tellitavate 
videoteenustega sarnaseid teenuseid ja
ürituste otse-eetris voogedastust. 

Or. en

Selgitus

Korduvad liinid ja tellitavate videoteenustega sarnased teenused annavad kasutajale 
samasuguse kogemuse kui mittelineaarsed teenused ja seepärast tuleks neid kohelda samal 
viisil. Erinevus on ainult kasutatavas tehnoloogias. Ürituste otse-eetris voogedastuse ajastus 
määratakse ürituse korraldaja, mitte teenusepakkuja, poolt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 55
PÕHJENDUS 14
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(14) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab massimeediat selle teavituslikus, 
meelelahutuslikus ja harivas funktsioonis, 
kuid selle hulka ei kuulu ükski 
erakirjavahetuse vorm, nagu piiratud arvule 
adressaatidele saadetud e-kirjad. Mõiste 
välistab ka kõik teenused, mis ei ole mõeldud 
audiovisuaalse sisu levitamiseks, st kui 
audiovisuaalne sisu on teenuses puhtjuhuslik 
ega kanna selle peamist otstarvet. Näiteks 
võib tuua veebisaidid, mis sisaldavad 
audiovisuaalseid elemente üksnes 
täiendusena, väikesi reklaamilõike või teavet, 
mis on seotud toote või mitteaudiovisuaalse 
teenusega.

(14) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab massimeediat selle teavituslikus, 
meelelahutuslikus, harivas ja eelkõige 
avaliku arvamuse kujundamisele 
kaasaaitamise funktsioonis, kuid selle hulka 
ei kuulu ükski erakirjavahetuse vorm, nagu 
piiratud arvule adressaatidele saadetud e-
kirjad. Mõiste välistab ka kõik teenused, mis 
ei ole mõeldud audiovisuaalse sisu 
levitamiseks, st kui audiovisuaalne sisu on 
teenuses puhtjuhuslik ega kanna teenuse
peamist otstarvet. Näiteks võib tuua 
veebisaidid, mis sisaldavad audiovisuaalseid 
elemente üksnes täiendusena, väikesi 
reklaamilõike või teavet, mis on seotud toote 
või mitteaudiovisuaalse teenusega. 
Täiendavad näited on veebipõhised 
mängud, eeldusel, et ei ole täidetud 
audiovisuaalse meediateenuse 
põhieesmärk, ja otsimootorid, mille 
peamine eesmärk ei ole audiovisuaalse 
materjali levitamine, isegi kui mõnikord 
saadakse otsingu tulemusena 
audiovisuaalse materjali pakkumine. 

Or. en

Selgitus

Teatud liikmesriikides kasutatakse meediateenuste teistest sideteenustest eristamiseks avaliku 
arvamuse kujundamisele (laias mõttes) kaasaaitamise kriteeriumi. Enamgi veel, selline on 
audiovisuaalsete meediateenuste mõiste sisupõhistes suunistes. Nagu komisjon on isegi 
rõhutanud, ei tohiks direktiiv hõlmata mittemajanduslikke tegevusi. Reguleerima ei peaks 
eraviisilisi veebilehti ega muud eraviisilist sisu, näiteks blogisid. Sama peaks kehtima 
pooleldi eraviisilise sisu, näiteks kohalike klubide ja koolide ürituste teadete, osas. See on 
kooskõlas ka asutamislepingu artiklis 50 määratletud teenuste mõistega. Seepärast peaks 
tekstis olema kõnealune sisu kohaldamisalast selgesõnaliselt välja jäetud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 56
PÕHJENDUS 14
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(14) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab massimeediat selle teavituslikus, 
meelelahutuslikus ja harivas funktsioonis, 
kuid selle hulka ei kuulu ükski 
erakirjavahetuse vorm, nagu piiratud arvule 
adressaatidele saadetud e-kirjad. Mõiste 
välistab ka kõik teenused, mis ei ole mõeldud 
audiovisuaalse sisu levitamiseks, st kui 
audiovisuaalne sisu on teenuses puhtjuhuslik 
ega kanna selle peamist otstarvet. Näiteks 
võib tuua veebisaidid, mis sisaldavad 
audiovisuaalseid elemente üksnes 
täiendusena, väikesi reklaamilõike või teavet, 
mis on seotud toote või mitteaudiovisuaalse 
teenusega

(14) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab massimeediat selle teavituslikus, 
meelelahutuslikus ja harivas funktsioonis, 
kuid selle hulka ei kuulu ükski 
erakirjavahetuse vorm, nagu piiratud arvule 
adressaatidele saadetud e-kirjad. See ei 
sisalda infoühiskonna teenuseid, nagu 
need on määratletud direktiivi 98/48/EÜ
artiklis 1. Mõiste välistab ka kõik teenused, 
mis ei ole mõeldud audiovisuaalse sisu 
levitamiseks, st kui audiovisuaalne sisu on 
teenuses puhtjuhuslik ega kanna selle peamist 
otstarvet. Näiteks võib tuua otsimootorid, 
veebisaidid, mis sisaldavad audiovisuaalseid 
elemente üksnes täiendusena, väikesi 
reklaamilõike või teavet, mis on seotud toote 
või mitteaudiovisuaalse teenusega

Or. en

Selgitus

Sellega täpsustakse, et direktiivi kohaldamisala on seotud televisiooni ja televisioonilaadsete 
teenustega, nagu erinevus mõistete “massimeedia” ja “isikustatud meedia” vahel oli algselt 
kavandatud ja kokku lepitud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 57
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Ringhäälinguorganisatsioonide 
saavutatud mõju taset ühiskonnale võib 
saavutada üksnes selliste tellitavate 
teenuste abil, mis on mõeldud samale 
massiturule. Massiturule suunatud 
tellitavad teenused peavad pakkuma 
sobivalt mitmekesist 
televisiooniprogrammide valikut. Seepärast 
tuleb nii avaliku huvi eesmärkide kaitseks 
kui lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste 
vahel konkurentsimoonutuse vältimiseks 
mõeldud reegleid kohaldada üksnes 
sellistele mittelineaarsetele teenustele, mis 
kõnealust valikut pakuvad.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi kohaldamisala laiendamist on selgitatud osaliselt eeldatava vajadusega saavutada 
“sama mängumaa” traditsiooniliste ringhäälinguorganisatsioonide ja mittelineaarsete 
teenuste pakkujate vahel. Sellest tulenevalt tuleks kohustused kehtestada üksnes sellistele 
mittelineaarsete teenuste pakkujatele, kes tegutsevad samal turul traditsiooniliste 
ringhäälinguorganisatsioonidega. Komisjoni ettepaneku põhjendustes 13 ja 14 nenditakse, et 
direktiivi tuleks kohaldada üksnes “massimeedia” tunnustega teenustele. 

Põhjendusele 14 lisatud tekst aitab määratleda kõnealust kavatsust mittelineaarsete teenuste 
osas. Üksnes mitmekesise programmi kataloogiga teenused võivad sihtida sama massturgu 
kui peamised ringhäälinguorganisatsioonid. ELi konkurentsiseadus seob turu mõiste osaliselt 
pakkumise asendatavuse potentsiaaliga. Audiovisuaalsete teenuste valdkonnas piiravad 
kõnealust potentsiaali aeg ja raha, mida on vaja mitmekesise programmi kataloogi 
kokkupanemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 58
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Traditsioonilise ringhäälingu ja 
internetipõhiste teenuste vahel on mitmeid 
tehnilisi ja õiguslikke erinevusi. Käesolevas 
direktiivis antud teenuste mõistet tuleks 
seepärast kohaldada üksnes käesoleva 
direktiivi raames, ilma et see piiraks teiste 
asjaomaste õigusaktidega reguleeritud 
alusõiguste kohaldamisala ja süsteemi.

Or. en

Selgitus

Erinevalt traditsioonilisest ringhäälingust ei ole internetipõhistel teenustel tingimata 
territoriaalset piirangut, internetipõhiste teenuse pakkujate kontrolli tase levitatava sisu üle 
on suurem kui traditsioonilistel ringhäälinguorganisatsioonidel ning nende kahe 
teenustekategooria arhitektuur ja ka olemus on sel määral erinevad, et internetipõhiste 
teenuste ja ringhäälinguteenuste sarnaseks muutmist oleks enamikul juhtudel võimatu 
tegelikkuses kohaldada ja rakendada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 59
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PÕHJENDUS 15

(15) Käesolev direktiiv ei hõlma ajalehtede ja
ajakirjade elektroonilisi versioone.

(15) Käesolev direktiiv ei hõlma ajalehtede, 
ajakirjade, perioodiliste väljaannete, 
päevikute ega raamatute elektroonilisi 
versioone, kui visuaalne sisu on suuremas 
osas staatiline.

Or. en

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 60
PÕHJENDUS 16

(16) Mõiste audiovisuaalne viitab liikuvatele 
piltidele koos heliga või ilma, hõlmates seega 
tummfilme, kuid mitte audioülekandeid ega 
raadiot.

(16) Käesoleva direktiivi mõistes viitab 
mõiste audiovisuaalne liikuvatele piltidele 
koos heliga või ilma, hõlmates seega 
tummfilme, kuid mitte audioülekandeid ega 
raadiot.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, kuna mõiste “audiovisuaalne” hõlmab muudes õigusaktides, näiteks WTO/GATSi 
teenuste liigituses, ka raadiot.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 61
PÕHJENDUS 16 A (uus)
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(16 a) Audiovisuaalne meediateenus 
koosneb programmidest, st üksteisele 
sujuvalt järgnevatest heliga või ilma helita 
liikuvatest piltidest, mis alluvad toimetaja 
vastutusele ja mida levitatakse 
meediateenuste pakkuja poolt vastavalt 
fikseeritud programmikavale või mida 
kogutakse kataloogi.

Or. fr

Selgitus

Audiovisuaalset meediateenust täpsustav muudatus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 62
PÕHJENDUS 18

(18) Lisaks reklaamile ja otsepakkumisele 
sätestatakse audiovisuaalse 
kommertsteadaande laiem mõiste. Selle all 
mõeldakse liikuvaid pilte koos heliga või 
ilma, mis kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks. Seega ei hõlma 
nimetatud mõiste ametlikke teadaandeid ega 
tasuta edastatavaid heategevusega seotud 
üleskutseid.

(18) Lisaks reklaamile ja otsepakkumisele 
sätestatakse audiovisuaalse 
kommertsteadaande laiem mõiste. Selle all 
mõeldakse liikuvaid pilte koos heliga või 
ilma, mida edastatakse lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenuste osana ja on 
mõeldud äriga tegeleva füüsilise või juriidilise 
isiku kaupade, teenuste või maine otseseks 
või kaudseks reklaamimiseks. Seega ei hõlma 
nimetatud mõiste ametlikke teadaandeid ega 
tasuta edastatavaid heategevusega seotud 
üleskutseid.

Or. en

Selgitus

Lineaarsete audiovisuaalsete kommertsteadaannete mõiste piiramine minimeerib segadust, 
võrreldes teiste ELi õigusaktide, näiteks e-kaubanduse direktiivi ja elektroonilise side 
andmekaitse direktiivi, kommertsteadaannete mõistetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis
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Muudatusettepanek 63
PÕHJENDUS 19 A (uus)

(19 a) Tugeva, konkurentsivõimelise ja 
ühtse Euroopa audiovisuaalse tööstuse 
edendamiseks ja meedia paljususe 
võimaldamiseks kogu Euroopa Liidus jääb 
oluliseks see, et iga audiovisuaalse 
meediateenuse osutaja kuuluks ainult ühe 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla. Seepärast 
jäävad paika direktiiviga 97/36/EÜ
kehtestatud jurisdiktsiooni määramiseks 
kasutatud asukohakriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi põhimõtte tugevdamiseks ja eriti kehtivate asukoha ja jurisdiktsiooni mõistete 
kindlustamiseks, mis on tänaseni võimaldanud piiriülesel Euroopa ringhäälingul 
tulemuslikult toimida. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 64
PÕHJENDUS 19 A (uus)

(19 a) Kuna austus teabe mitmekesisuse 
vastu on Euroopa Liidu aluspõhimõte, siis 
tuleb liikmesriikidel takistada seda 
põhimõtet ohustava domineeriva seisukoha 
tekkimist ning tagada õigusaktidega 
teabevabadus, et kindlustada avalikes 
huvides olevate audiovisuaalsete 
meediateenuste mittediskrimineeriv 
kättesaadavus. 

Or. fr

Selgitus

Austus teabe mitmekesisuse vastu peab peegelduma kohastes sätetes, nagu ülekandekohustuse 
reeglites.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera
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Muudatusettepanek 65
PÕHJENDUS 20

(20) Tehnoloogia areng, eriti seoses 
digitaalsatelliitprogrammidega, tähendab 
vajadust täiendavate kriteeriumide 
kohandamiseks, et tagada sobiv õiguslik 
reguleerimine ja õigusaktide tõhus 
rakendamine ning anda osalistele reaalne 
võim audiovisuaalse sisuteenuse sisu üle.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Digitaalsel ajastul tarbijate kontroll sisu üle järjest tõuseb ning sisu kaitse puudumine järjest 
väheneb. Sekkumist sisusse ei ole mõtet suurendada, kui pluralism kogu aeg suureneb.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 66
PÕHJENDUS 21 A (uus)

(21 a) Mõiste standardsed tarbijatele 
ettenähtud seadmed peaks hõlmama ka 
funktsionaalsusi, mis tagavad 
audiovisuaalsete meediateenuste 
kättesaadavuse puuetega inimestele ja 
eakatele. Kõnealuste teenuste 
kättesaadavust tagavad tunnused peaksid 
muuhulgas hõlmama viipekeelt, subtiitreid, 
piltide kuuldavat kirjeldust, 
audiosubtiitreid ja lihtsalt kasutatavat ja 
mõistetavat menüüd.

Or. it

Selgitus

Standardsete tarbijatele ettenähtud seadmete mõiste peaks arvestama meedia kättesaadavuse 
nõudega puuetega inimestele ja eakatele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 67
PÕHJENDUS 24

(24) Käesoleva direktiivi kohaselt, olenemata 
päritoluriigi põhimõtte kohaldamisest, võivad 
liikmesriigid ikkagi võtta meetmeid, mis 
piiravad teleringhäälingu liikumisvabadust, 
kuid üksnes teatavatel tingimustel, mis on 
loetletud käesoleva direktiivi artiklis 2a, ja 
käesolevas direktiivis sätestatud korra 
kohaselt. Euroopa Kohus on järjekindlalt 
rõhutanud, et teenuste osutamise vabaduse 
piiranguid, näiteks kõrvalekallet 
asutamislepingu fundamentaalsest 
põhimõttest, tuleb tõlgendada kitsendavalt.

(24) Käesoleva direktiivi kohaselt, olenemata 
päritoluriigi põhimõtte kohaldamisest, võivad 
liikmesriigid ikkagi võtta meetmeid, mis 
piiravad audiovisuaalsete meediateenuste
liikumisvabadust, kuid üksnes teatavatel 
tingimustel, mis on loetletud käesoleva 
direktiivi artiklis 2a, ja käesolevas direktiivis 
sätestatud korra kohaselt. Euroopa Kohus on 
järjekindlalt rõhutanud, et teenuste osutamise 
vabaduse piiranguid, näiteks kõrvalekallet 
asutamislepingu fundamentaalsest 
põhimõttest, tuleb tõlgendada kitsendavalt.

Or. en

Selgitus

Artikkel 2a peaks hõlmama kõiki audiovisuaalseid meediateenuseid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 68
PÕHJENDUS 25
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(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida 
rakendatakse vastavalt liikmesriikide 
erinevatele õigustraditsioonidele, võivad 
mängida tähtsat rolli kõrgetasemelise 
tarbijakaitse tagamises.

(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Riiklike huvide 
eesmärkide saavutamine mittelineaarsete 
teenuste valdkonnas on tulemuslikum, kui 
seda teostada koos teenusepakkujate 
endiga. Liikmesriike julgustatakse 
laialdaselt kasutama läbipaistvaid ja 
paljukasutatud ühisreguleerimise skeeme. 
Käesoleva direktiivi teatud sätete 
rakendamisel võib alternatiivne meetod olla 
isereguleerimine, kuid see ei saa asendada 
seadusandja kohustust, seega võimaldab 
ühisreguleerimine vajaliku “õigusliku 
seose” isereguleerimise ja riikliku 
seadusandja vahel. Austada tuleb 
liikmesriikide riikliku meedia reguleerimise 
iseärasusi. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb direktiiviga koordineeritud valdkondades julgustada ühisreguleerimise 
skeeme. Kui nad seda teevad, siis peavad süsteemid olema peamistele toimijatele laialdaselt 
vastuvõetavad ja tagama tulemusliku jõustamise. Kui liikmesriigid usaldavad direktiivide 
eesmärkide saavutamise ülesanded isereguleerivatele organitele, siis peab jõustamise 
mehhanism olema piisavalt selge. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 69
PÕHJENDUS 25
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(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamises.

(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamises.

Uue audiovisuaalsete meediateenuste 
sektori avalikes huvides olevate eesmärkide 
saavutamisele suunatud meetmed on 
tõhusamad siis, kui teenusepakkujad ise 
neid aktiivselt toetavad. Liikmesriigid 
peaksid ise läbipaistvaid ja laialt kasutatud 
ühisreguleerimise mehhanisme laiemalt 
kasutama, eelkõige mittelineaarsete 
teenuste puhul. 

Ühisreguleerimise ja isereguleerimise 
instrumente tuleks kasutada käesoleva 
direktiivi jõustamiseks ning kooskõlas 
käesoleva direktiivi ja liikmesriikide 
õiguslike traditsioonidega.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatus täpsustab, et ühelt poolt direktiivist tulenev ja liikmesriikides kohaldatav 
reguleerimine ning teiselt poolt ühis- ja kaasreguleerimine täiendavad teineteist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan
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Muudatusettepanek 70
PÕHJENDUS 25

(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik
reguleerimine majanduskasvu 
edendamiseks ja töökohtade loomiseks 
Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon vajadust 
hoolikalt analüüsida sobivat reguleerivat 
lähenemist, eelkõige küsimust, kas 
asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist 
või peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu 
näiteks ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamises.

(25) Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise publiku- ja tarbijakaitse 
tagamises.

Or. en

Selgitus

Tekstid, millele põhjenduses viidatakse, eelkõige paremat õigusloomet käsitlev 
institutsioonidevaheline kokkulepe, sätestab, et „komisjon tagab, et ühis- ja isereguleerimine 
ei ole kohaldatavad põhiõiguste või oluliste poliitiliste valikute puhul või olukordades, kus 
reegleid tuleb rakendada kõigile liikmesriikidele ühtselt.” Selgesõnaline viide kokkuleppele 
võib tekitada segadust võimaluse osas kohaldada direktiiviga hõlmatud valdkondades 
ühisreguleerimist, mis sisaldab väidetavalt „olulisi poliitilisi valikuid” või põhiõigusi, nagu 
näiteks inimväärikuse kaitset (vrd põhjendus 30, milles selgitatakse direktiivis esinevat 
ühtlustamist sellega, et direktiivis käsitletakse üldhuvide olulisi eesmärke). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 71
PÕHJENDUS 25
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(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik 
reguleerimine majanduskasvu 
edendamiseks ja töökohtade loomiseks 
Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon vajadust 
hoolikalt analüüsida sobivat reguleerivat 
lähenemist, eelkõige küsimust, kas 
asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist 
või peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu 
näiteks ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.
Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamises.

(25) Kogemus on näidanud, et ühis- ja 
isereguleerimise vahendid, mida rakendatakse 
vastavalt liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise publiku- ja tarbijakaitse 
tagamises.

Or. en

Selgitus

Ühisreguleerimise mõiste paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises 
kokkuleppes pakub ainult ühe mooduse ise- või ühisreguleerimise skeemi koostamiseks ning ei 
vasta mitmetele Euroopas olemasolevatele ise- ja ühisreguleerimise mudelitele. Kuna ise- ja 
ühisreguleerimine on olnud edukad, siis ei oleks piiravate mõistete sissetoomine kasulik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 72
PÕHJENDUS 25 A (uus)

(25 a) Riiklike huvide eesmärkide 
saavutamine mittelineaarsete teenuste 
valdkonnas on tulemuslikum, kui seda 
teostada koos teenusepakkujate endiga. 
Liikmesriike julgustatakse laialdaselt 
kasutama läbipaistvaid ja paljukasutatud 
ise- ja ühisreguleerimise skeeme.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 73
PÕHJENDUS 26

(26) Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
ainuõiguslikult omandada esindusõigusi 
üldist huvi pakkuvateks üritusteks. Kogu 
Euroopa Liidus on tarvis edendada pluralismi 
uudistetoodangu ja -saadete mitmekesisuse 
kaudu ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 11 tunnustatud põhimõtteid.

(26) Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
ainuõiguslikult omandada esindusõigusi 
üldist huvi pakkuvateks üritusteks. Kogu 
Euroopa Liidus on tarvis edendada pluralismi 
uudistetoodangu ja -saadete mitmekesisuse 
kaudu ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 11 tunnustatud põhimõtteid. 
Kui liikmesriikidel on lubatud sellel 
eesmärgil koostada nimekirjad üldist huvi 
pakkuvatest üritustest, mille edastamisele 
ainuõigust ei anta, siis on iga liikmesriigi 
otsustada kas kõnealune nimekiri 
koostatakse, milliseid üritusi pidada üldist 
huvi pakkuvateks, kuidas määratleda 
mõistet elanikkonna oluline osa ning mis 
tüüpi aruandlus peaks olema kättesaadav.

Or. de

Selgitus

Peab jääma liikmesriigi pädevusse otsustada, milliseid sündmusi nad käsitlevad üldist huvi 
pakkuvatena, kuidas nad määratlevad elanikkonna olulist osa ning millised aruanded tehakse 
kättesaadavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 74
PÕHJENDUS 26
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(26) Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
ainuõiguslikult omandada esindusõigusi 
üldist huvi pakkuvateks üritusteks. Kogu 
Euroopa Liidus on tarvis edendada pluralismi 
uudistetoodangu ja -saadete mitmekesisuse 
kaudu ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 11 tunnustatud põhimõtteid.

(26) Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
ainuõiguslikult omandada esindusõigusi 
üldist huvi pakkuvateks üritusteks. Kogu 
Euroopa Liidus on tarvis edendada pluralismi 
uudistetoodangu ja -saadete mitmekesisuse 
kaudu ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 11 tunnustatud põhimõtteid, et 
võimaldada kasutajatele vaba juurdepääs 
iga liikmesriigi kõige huvipakkuvamatele 
sündmustele kooskõlas vastava riigi 
õigusega. Vaba juurdepääs saadakse siis, 
kui rohkem kui 95% kasutajatest igas 
liikmesriigis saavad signaali selgelt ja otse, 
ilma et nad peaksid koju paigutama 
mingeid seadmeid või muutma nende 
elumajas olevat infrastruktuuri.

Or. es

Selgitus

Vaba juurdepääsu mõiste tähendab, et täidetud on kaks tingimust: teenus peab olema tasuta 
(juurdepääsu eest ei pea maksma) ning iga kodanik peab olema võimeline seda teenust 
kasutama (võimalikult lähedal 100%le).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 75
PÕHJENDUS 27
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(27) Et kaitsta põhivabadustvabadust saada 
teavet ja et tagada Euroopa Liidu vaatajate 
huvide täielik ja nõuetekohane kaitse, 
peaksid üldist huvi pakkuva ürituse 
ainuõiguste valdajad andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peavad üldist 
huvi pakkuva ürituse ainuõiguste valdajad 
andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja otseselt 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele volitatud vahendajatele, 
näiteks uudisteagentuuridele, õiguse 
kasutada üldistes uudistesaadetes lühikesi 
väljavõtteid võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit, neid ei tohiks 
edastada enne ürituse lõppu, anda eetrisse 
hiljem kui 36 tundi peale üritust, kasutada 
avaliku arhiivi loomiseks, eemaldada 
vastuvõtva ringhäälinguorganisatsiooni 
logo või muud tunnusmärki. Lühikesi 
väljavõtteid ei tohi kasutada 
mittelineaarsete teenuste puhul. Kui sama 
liikmesriigi mõni teine 
ringhäälinguorganisatsioon on 
omandanud ürituse ainuõiguse, siis tuleb 
juurdepääsu otsida sellelt 
ringhäälinguorganisatsioonilt. Nii 
teostavad liikmesriigid oma Euroopa 
Nõukogu piiriülese televisiooni 
konventsiooni artiklis 9 deklareeritud 
kavatsusi. 

Or. en

Selgitus

Lühiuudiste õigus on vajalik kodaniku teabevabaduse tagamiseks. Komisjoni ettepanek 
lühiuudiste kohta ei ole piisavalt põhjalik, kuna sellega ei suudetaks kehtestada Euroopa 
lühiuudiste õigust kui sellist. Kõnealusest õigusest oleks siiski kasu väiksematele teleteenuste 
pakkujatele väiksemates liikmesriikides. Üleeuroopalise lühiuudiste õiguse loomine välistaks
turul olukorra, kus ringhäälinguorganisatsioonid ei suuda oma üldisesse programmi hankida 
televisiooni lühiuudiste materjali teistes liikmesriikides toimuvate avalike suurürituste kohta. 
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Kuna see on oluline, siis ei kahjusta kõnealune õigus investeeringuid ainuõigustesse; täiendus 
komisjoni väljapakutud põhjenduses 27 muudaks selgeks, et lühiuudiste õiguse alusel 
hangitud materjali võib rangelt kontrollitud tingimustel kasutada üksnes üldise 
uudisteprogrammi lineaarsetes audiovisuaalse meedia teenustes (nagu määratletud artiklis 
1). Ettepanekus on selgelt väljendatud, et lühiuudiste eetrisse andmise õigust tuleb rakendada 
kogu ELis ning et lisaks teleringhäälingule peab lühikeste väljavõtete eetrisse andmise õigus 
olema vahendajatel, näiteks uudisteagentuuridel, kui need töötavad otse 
ringhäälinguorganisatsiooni nimel; ettepanekus on selgitatud ka, millistel konkreetsetel 
tingimustel see peaks toimuma. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 76
PÕHJENDUS 27

(27) Et kaitsta põhivabadustvabadust saada 
teavet ja et tagada Euroopa Liidu vaatajate 
huvide täielik ja nõuetekohane kaitse, 
peaksid üldist huvi pakkuva ürituse 
ainuõiguste valdajad andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peaksid üldist 
huvi pakkuva ürituse ainuõiguste valdajad 
andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele põhjendatud 
kulutuste eest tasu nõudes õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted: 
– olla pikemad kui 90 sekundit,
– olla eetris hiljem kui 48 tundi peale 
üritust,
– olla kasutatud avaliku arhiivi loomiseks, 
– eemaldada vastuvõtja logo või muud 
tunnusmärki,
– olla kasutatud mittelineaarsete teenuste 
loomiseks. 

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalise lühiuudiste õiguse loomine välistaks turul olukorra, kus 
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ringhäälinguorganisatsioonid ei suuda oma üldisesse programmi hankida televisiooni 
lühiuudiste materjali teistes liikmesriikides toimuvate avalike suurürituste kohta. Kuna see on 
oluline, siis ei kahjusta kõnealune õigus investeeringuid ainuõigustesse; täiendus komisjoni 
väljapakutud põhjenduses 27 muudaks selgeks, et lühiuudiste õiguse alusel hangitud materjali 
võib rangelt kontrollitud tingimustel kasutada üksnes üldise uudisteprogrammi lineaarsetes 
audiovisuaalse meedia teenustes (nagu määratletud artiklis 1). Vastusena Euroopa 
spordiorganisatsioonide ja teiste murele takistaksid väljapakutud piirangud ka lühiuudiste 
õiguse alusel tellitavate meelelahutusteenustes kasutamiseks hangitud materjali 
ümbertöötlemist. Lisaks tagaks see kõigi materjali kättesaadavaks tegemiseks kantud 
väikekulude katmise. Muudatusettepanek põhineb muuhulgas Saksamaa liidumaadevahelisel 
ringhäälingulepingul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 77
PÕHJENDUS 27

(27) Et kaitsta põhivabadustvabadust saada 
teavet ja et tagada Euroopa Liidu vaatajate 
huvide täielik ja nõuetekohane kaitse, 
peaksid üldist huvi pakkuva ürituse 
ainuõiguste valdajad andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peaks 
liikmesriikides moodustatud 
ringhäälinguorganisatsioonidel olema 
õigus kasutada üldistes uudistesaadetes 
lühikesi väljavõtteid. Lühikesed väljavõtted 
peaksid olema kättesaadavad võrdsetel, 
mõistlikel ja mittediskrimineerivatel alustel 
õiglase tasu eest, võttes ainuõigust 
nõuetekohaselt arvesse. Sellised tingimused 
tuleb teatavaks teha aegsasti enne üldist huvi 
pakkuva ürituse toimumist, et teistele jääks 
kõnealuse õiguse kasutamiseks piisavalt 
aega. Üldreeglina ei tohiks niisugused 
lühikesed väljavõtted olla pikemad kui 90 
sekundit.

Or. en

Selgitus

Vaata artikli 1 lõike 6 muudatusettepaneku selgitust [art. 3b punkt 1].

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann
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Muudatusettepanek 78
PÕHJENDUS 27

(27) Et kaitsta põhivabadustvabadust saada 
teavet ja et tagada Euroopa Liidu vaatajate 
huvide täielik ja nõuetekohane kaitse, 
peaksid üldist huvi pakkuva ürituse 
ainuõiguste valdajad andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peaksid üldist 
huvi pakkuva ürituse ainuõiguste valdajad 
andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele uudisteagentuuridele õiguse 
kasutada üldistes uudistesaadetes lühikesi 
väljavõtteid võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

Or. fr

Selgitus

Eelistatav on viidata pigem uudisteagentuuridele kui vahendajate mõistele, mis on liiga 
ebamäärane ja ei vihja professionaalsele garantiile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 79
PÕHJENDUS 27
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(27) Et kaitsta põhivabadustvabadust saada 
teavet ja et tagada Euroopa Liidu vaatajate 
huvide täielik ja nõuetekohane kaitse, 
peaksid üldist huvi pakkuva ürituse 
ainuõiguste valdajad andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne 
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peaksid üldist 
huvi pakkuva ürituse ainuõiguste valdajad 
andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid 
õiglaselt tasustatud ja 
mittediskrimineerivatel alustel, võttes 
ainuõigust nõuetekohaselt arvesse. Sellised 
tingimused tuleb teatavaks teha aegsasti enne
üldist huvi pakkuva ürituse toimumist, et 
teistele jääks kõnealuse õiguse kasutamiseks 
piisavalt aega. Üldreeglina ei tohiks 
niisugused lühikesed väljavõtted olla 
pikemad kui 90 sekundit.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 80
PÕHJENDUS 27 A (uus)

(27 a) Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
meetmed suurendavad õigust teabele 
üksnes piiratud määral ning neid tuleb 
käsitleda sissejuhatusena lähenemisele, mis 
hakkab süstemaatilisemalt käsitlema 
mooduseid ja vahendeid kuidas 
suurendada publiku õigust ideede ja 
teadmiste ühtseks pärandiks oleva teabe ja 
sisu kättesaadavusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 81
PÕHJENDUS 28
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(28) Mittelineaarsed teenused erinevad 
lineaarsetest kasutaja valiku- ja 
kontrollivõimaluse ning ühiskonnale 
avaldatava mõju poolest. Seega on 
põhjendatud mittelineaarsete teenuste 
väiksem reguleeritus ning nad peavad 
vastama ainult artiklites 3c–3h sätestatud 
põhireeglitele.

(28) Mittelineaarsed teenused erinevad 
lineaarsetest kasutaja valiku- ja 
kontrollivõimaluse ning ühiskonnale 
avaldatava mõju poolest ning ka 
mehhanismide poolest, mida on parim 
kasutada poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks. Kõnealuste teenuste turg on 
arengu varajases staadiumis ja selle 
tulevast arengut ei ole võimalik 
usaldusväärselt prognoosida. Seepärast on 
kohane, et mittelineaarsed teenused kui 
teabeühiskonna teenused jäävad e-
kaubanduse direktiivi alla ja poliitiliste 
eesmärkide, näiteks tarbijate, alaealiste ja 
nõrkade rahvusvähemuste kaitse, 
saavutamisel julgustatakse 
isereguleerimist. 

Or. en

Selgitus

Mittelineaarseid teenuseid reguleerib juba e-kaubanduse direktiiv. Lisaregulatsioon 
kõnealuses uues esilekerkivas sektoris võib olla hävitav ja mittevajalik, kuna üldine õigus ja 
isereguleerimine tunduvad edukalt toimivat, näiteks alaealiste kaitsmisel ja vaenu õhutamise
takistamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 82
PÕHJENDUS 28

(28) Mittelineaarsed teenused erinevad 
lineaarsetest kasutaja valiku- ja 
kontrollivõimaluse ning ühiskonnale 
avaldatava mõju poolest. Seega on
põhjendatud mittelineaarsete teenuste 
väiksem reguleeritus ning nad peavad 
vastama ainult artiklites 3c–3h sätestatud 
põhireeglitele. 

(28) Mittelineaarsed teenused erinevad 
lineaarsetest kasutaja valikuvõimaluse
määra poolest. Seega võib teatud juhtudel 
olla põhjendatud mittelineaarsete teenuste 
väiksem reguleeritus ning nad peavad siiski 
vastama artiklites 3c–3h sätestatud 
põhireeglitele. 

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 83
PÕHJENDUS 30

(30) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega piirduvad käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmed üksnes vähimaga, mis on 
vajalik siseturu nõuetekohase toimimise 
saavutamiseks. Kui on vaja meetmeid 
ühenduse tasandil ja et garanteerida ala, mis 
on ka tegelikult ilma sisepiirideta, kuivõrd 
tegemist on audiovisuaalsete teenustega,
peab direktiiv tagama üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide kaitse kõrgel tasemel, eelkõige 
alaealiste ja inimväärikuse kaitse.

(30) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega piirduvad käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmed üksnes vähimaga, mis on 
vajalik siseturu nõuetekohase toimimise 
saavutamiseks. Kui on vaja meetmeid 
ühenduse tasandil ja et garanteerida ala, mis 
on ka tegelikult ilma sisepiirideta, kuivõrd 
tegemist on audiovisuaalsete teenustega, 
peab direktiiv tagama üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide kaitse kõrgel tasemel, eelkõige 
alaealiste, puudega inimeste, eelkõige 
nägemis- ja kuulmisprobleemidega 
inimeste, ja inimväärikuse kaitse.

Or. en

Selgitus

Arvestada tuleks ka puudega inimeste ja eakate õigustega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 84
PÕHJENDUS 31
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(31) Kahjulik sisu ja tegevus audiovisuaalsete 
meediateenuste vallas valmistab 
seadusandjatele, majandusharule ja 
lapsevanematele jätkuvalt muret. Samuti on 
oodata uusi väljakutseid, eriti seoses uute 
jaotuskanalite ja uute toodetega. Seepärast 
on vaja kehtestada eeskirjad alaealiste 
kehalise, vaimse ja moraalse arengu ning 
inimväärikuse kaitsmiseks kõigis 
audiovisuaalsetes meediateenustes ja 
audiovisuaalsetes kommertsteadaannetes.

(31) Kahjulik sisu ja tegevus audiovisuaalsete 
meediateenuste vallas valmistab 
seadusandjatele, majandusharule ja 
lapsevanematele jätkuvalt muret. Samuti on 
oodata uusi väljakutseid, eriti seoses uute 
jaotuskanalite ja uute toodetega. Seepärast 
on vaja kaitsta alaealiste kehalist, vaimset ja 
moraalset arengut ning inimväärikust
kõigis audiovisuaalsetes meediateenustes ja 
audiovisuaalsetes kommertsteadaannetes. 
Euroopa Liidu või riiklikud reeglid 
kõnealuse kaitse vajaliku taseme 
saavutamiseks on lubatud üksnes siis, kui 
tavapärane õiguskaitse ei ole kättesaadav 
ega pruugi ära hoida päritoluriigi 
põhimõtte esmast rakendamist. 

Or. en

Selgitus

Üldine õigus peaks pakkuma kaitset sellise väärkasutamise vastu. Kui on läinud teisiti, siis 
peaks riigi seadusandja olema võimeline tegutsema. Päritoluriigi põhimõte peab siiski alati 
olema esmane. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 85
PÕHJENDUS 32

(32) Alaealiste ja inimväärikuse kaitseks 
võetud meetmeid tuleb hoolikalt 
tasakaalustada sõnavabaduse põhiõigusega, 
mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas. Nende meetmete eesmärk peaks 
seega olema tagada alaealiste piisav kaitse, 
eriti seoses mittelineaarsete teenustega, ent 
mitte keelustada täiskasvanutele mõeldud 
sisu kui sellist.

(32) Alaealiste ja inimväärikuse kaitseks 
võetud meetmeid tuleb hoolikalt 
tasakaalustada sõnavabaduse põhiõigusega, 
mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas. Nende meetmete eesmärk peaks 
seega olema tagada alaealiste piisav kaitse, 
eriti seoses lineaarsete teenustega, ent mitte 
keelustada täiskasvanutele mõeldud sisu kui 
sellist.

Or. en

Selgitus
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Direktiiv peaks reguleerima lineaarseid, mitte mittelineaarseid teenuseid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 86
PÕHJENDUS 33 A (uus)

(33 a) Alaealiste piisava kaitse tagamiseks 
peavad riikide reguleerivad asutused 
määrama lastele ajavööndid ja määratlema 
lastele suunatud programmid. 

Or. en

Selgitus

Laste ja lasteprogrammide kogu ELis kehtivate üldiste mõistete puudumisel on käesoleva 
direktiivi jaoks vajalik, et riikide reguleerivad asutused määratleksid selgelt ajavööndid, 
millal tuleb kohaldada kaitsereeglite kõrgemat taset. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 87
PÕHJENDUS 35
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(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga 
teoste tootmist ja levitamist ning seeläbi 
võimalusel aktiivselt kaasa aitama 
kultuurilise mitmekesisuse edendamisele. 
Euroopa päritoluga teoste 
propageerimisega audiovisuaalsete 
meediateenuste kaudu seotud sätete 
kohaldamist on tähtis korrapäraselt läbi 
vaadata. Artikli 3f lõikes 3 sätestatud 
aruandluse raames peavad liikmesriigid 
arvestama eelkõige ka selliste teenuste 
rahalise osalusega Euroopa päritolu teoste 
tootmises ja neid teoseid käsitlevate õiguste 
omandamises, Euroopa päritolu teoste 
osakaaluga audiovisuaalsetes 
meediateenustes ning nimetatud teenustega 
pakutavate Euroopa päritolu teoste tegeliku 
vaadatavusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsed teenused võivad pakkuda elujõulist kultuurilist ja lingvistilist nišisisu, kui 
sisenemisele ei ole seatud spektri piiranguid ega suuri takistusi ning on olemas 
lisavõimalused algoritmiliseks ja sotsiaalseks otsinguks, eeldusel et ei eksisteeri 
mittevajalikke vastavusse viimise kulutusi. Mittelineaarsed teenused saavad seega tagada 
ilma kvootideta Euroopa kultuurilise sisu propageerimise, meedia paljususe ja suure üleilmse 
publiku. Liikmesriigid tahavad tulevikus kultuuriteoste propageerimist jätkata, kuid seda võib 
sama tulemuslikult saavutada riiklike ja ELi toetusmehhanismide kaudu, mis ei ole turgu 
moonutavad. Käesolev põhjendus tuleb välja jätta, kuna sellega pannakse mittelineaarsetele 
teenustele liiga suur koorem. Mittelineaarsetel teenustel on tegelikult hea positsioon Euroopa 
päritoluga teoste suure leviku tagamisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 88
PÕHJENDUS 35
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(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga 
teoste tootmist ja levitamist ning seeläbi 
võimalusel aktiivselt kaasa aitama 
kultuurilise mitmekesisuse edendamisele. 
Euroopa päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis 
korrapäraselt läbi vaadata. Artikli 3f lõikes 3 
sätestatud aruandluse raames peavad 
liikmesriigid arvestama eelkõige ka selliste 
teenuste rahalise osalusega Euroopa 
päritolu teoste tootmises ja neid teoseid 
käsitlevate õiguste omandamises, Euroopa 
päritolu teoste osakaaluga 
audiovisuaalsetes meediateenustes ning 
nimetatud teenustega pakutavate Euroopa 
päritolu teoste tegeliku vaadatavusega.

(35) Euroopa päritoluga teoste 
propageerimisega audiovisuaalsete 
meediateenuste kaudu seotud sätete 
kohaldamist on tähtis korrapäraselt läbi 
vaadata.

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsed teenused peaksid jääma käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja. Lisaks on 
veel liiga vara kehtestada kõnealustele uutele esilekerkivatele teenustele kvoodid ning see 
võib kahjustada nende spetsialiseerumist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 89
PÕHJENDUS 35
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(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Euroopa 
päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis 
korrapäraselt läbi vaadata. Artikli 3f lõikes 3 
sätestatud aruandluse raames peavad 
liikmesriigid arvestama eelkõige ka selliste 
teenuste rahalise osalusega Euroopa päritolu 
teoste tootmises ja neid teoseid käsitlevate 
õiguste omandamises, Euroopa päritolu 
teoste osakaaluga audiovisuaalsetes 
meediateenustes ning nimetatud teenustega 
pakutavate Euroopa päritolu teoste tegeliku 
vaadatavusega.

(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Kõnealune 
edendamine võiks kujutada Euroopa 
toodangut, eelkõige sõltumatut toodangut, 
toetavate investeeringute suurendamist 
käibest sõltuvate minimaalsete toetuste 
näol, ning nende teoste paremat nähtavust 
nõudes, et ühe osa kataloogidest 
moodustaksid Euroopa teosed või viidet 
teoste tutvustamisele elektroonilistes 
programmijuhtides. Euroopa päritoluga 
teoste propageerimisega audiovisuaalsete 
meediateenuste kaudu seotud sätete 
kohaldamist on tähtis korrapäraselt läbi 
vaadata. Artikli 3f lõikes 3 sätestatud 
aruandluse raames peavad liikmesriigid 
arvestama eelkõige ka selliste teenuste 
rahalise osalusega Euroopa päritolu teoste 
tootmises ja neid teoseid käsitlevate õiguste 
omandamises, Euroopa päritolu teoste 
osakaaluga audiovisuaalsetes 
meediateenustes ning nimetatud teenustega 
pakutavate Euroopa päritolu teoste tegeliku 
vaadatavusega. Nendes aruannetes 
hindavad teoste positsiooni ka sõltumatud 
tootjad.

Or. fr

Selgitus

Ei piisa üksnes väitest, et kultuurilist mitmekesisust tuleb toetada; tuleb kehtestada 
konkreetsed sätted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 90
PÕHJENDUS 35



AM\622816ET.doc 45/87 PE 376.424v01-00
Freelance-tõlge

ET

(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Euroopa 
päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis 
korrapäraselt läbi vaadata. Artikli 3f lõikes 3 
sätestatud aruandluse raames peavad 
liikmesriigid arvestama eelkõige ka selliste 
teenuste rahalise osalusega Euroopa 
päritolu teoste tootmises ja neid teoseid 
käsitlevate õiguste omandamises, Euroopa 
päritolu teoste osakaaluga 
audiovisuaalsetes meediateenustes ning 
nimetatud teenustega pakutavate Euroopa 
päritolu teoste tegeliku vaadatavusega.

(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Euroopa 
päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis 
korrapäraselt läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Sellega täpsustakse, et direktiivi kohaldamisala on seotud televisiooni ja televisioonilaadsete 
teenustega, nagu erinevus mõistete “massimeedia” ja “isikustatud meedia” vahel oli algselt 
kavandatud ja kokku lepitud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 91
PÕHJENDUS 35
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(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Euroopa 
päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis
korrapäraselt läbi vaadata. Artikli 3f lõikes 3 
sätestatud aruandluse raames peavad 
liikmesriigid arvestama eelkõige ka selliste 
teenuste rahalise osalusega Euroopa päritolu 
teoste tootmises ja neid teoseid käsitlevate 
õiguste omandamises, Euroopa päritolu 
teoste osakaaluga audiovisuaalsetes 
meediateenustes ning nimetatud teenustega 
pakutavate Euroopa päritolu teoste tegeliku 
vaadatavusega.

(35) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

1989. aastal oli käesoleva artikli eesmärk tuua Euroopa päritoluga teoste propageerimise 
reegel sisse sujuvalt ja järk-järgult. Täna on Lissaboni strateegia valguses vajalik kehtestada 
selles küsimuses rangemad reeglid, et anda Euroopa audiovisuaalsele tööstusele tõuge ja 
hoida Euroopa rikast kultuurilist mitmekesisust. Seepärast ei tohiks liikmesriikidel olla 
vabandusi, et Euroopa toodangu propageerimise nimel mitte pingutada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 92
PÕHJENDUS 35 A (uus)
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(35 a) Rõhutab, et erinevused lineaarsete ja 
mittelineaarsete teenuste vahel muutuvad 
publikule tasapisi vähem oluliseks, kuna 
digitaalsete teenuste ja seadmete areng 
muudab lineaarsed teenused vaatajatele 
soovi korral kohe kättesaadavaks. Selles 
valguses on oluline tagada, et 
traditsioonilised lineaarseid teenuseid 
pakkuvad ringhäälinguorganisatsioonid ei 
oleks finantsiliselt halvemas olukorras 
võrreldes uute 
ringhäälinguorganisatsioonide ja 
meediateenuste pakkujatega, kes kasutavad 
tänapäevaseid mittelineaarseid teenuseid. 
See takistaks Euroopa 
ringhäälinguorganisatsioonidel 
kõrgetasemelise Euroopa infosisu tootmist 
ja üleilmse konkurentsivõime arendamist. 
Samal põhjusel on oluline, et Euroopa 
programmitootmise rahastamise reeglid ei 
takistaks uute meediateenuste pakkujate 
arengut Euroopas. See nõuab lineaarsetele 
ja mittelineaarsetele teenustele paindlikke, 
lihtsaid ja üldiseid reegleid, mis omistaks 
vähem tähtsust meediateenuste erinevatele 
tehnoloogilistele olemustele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 93
PÕHJENDUS 36

(36) Muudetud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 
4 sätete rakendamisel peaksid liikmesriigid 
nägema ette, et 
ringhäälinguorganisatsioonid kaasavad 
piisava osa ühistoodanguna toodetud 
Euroopa päritoluga teoseid või väljastpoolt 
oma riiki pärit Euroopa teoseid.

(36) Muudetud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 
4 sätete rakendamisel peaksid liikmesriigid 
julgustama meediateenuste pakkujaid 
edendama võimalusel Euroopa päritoluga 
teoste tootmist ja nende kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Suuema teenuste valikuga kaasneva mitmekesisuse puhul ei ole kvootide sätestamine oluline. 
Euroopa päritoluga teoste tootmise ja esitamise julgustamiseks on tulemuslikumaid 
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mooduseid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 94
PÕHJENDUS 38

(38) Mittelineaarsete teenuste kättesaadavus 
suurendab tarbija valikuvõimalusi. Seega ei 
ole mittelineaarsete teenustega seotud 
audiovisuaalseid kommertsteadaandeid 
reguleerivad üksikasjalikud eeskirjad 
põhjendatud ega ka tehnilisest vaatenurgast 
mõtestatud. Sellegipoolest peaksid kõik 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
järgima mitte üksnes 
identifitseerimiseeskirju, vaid ka peamisi 
kvaliteedieeskirju, et teenida selgeid 
avaliku korra eesmärke.

(38) Mittelineaarsete teenuste kättesaadavus 
suurendab tarbija valikuvõimalusi. Seega ei 
ole mittelineaarsete teenustega seotud 
audiovisuaalseid kommertsteadaandeid 
reguleerivad üksikasjalikud eeskirjad 
põhjendatud ega ka tehnilisest vaatenurgast 
mõtestatud. Enamgi veel, mittelineaarseid 
kommertsteadaandeid reguleerib seadus, 
samuti direktiiv 2000/31/EÜ ja sektorit 
käsitlevad õigusaktid, näiteks direktiiv 
2001/83/EÜ, mis keelab teatud 
meditsiiniliste toodete reklaamimise 
avalikkusele.

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsed kommertsteadaanded on juba reguleeritud. Seepärast ei ole kõnealune säte 
vajalik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 95
PÕHJENDUS 40
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(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Et säilitada üldisi huve teenivate eesmärkide 
proportsionaalsus, peab reguleerimine 
võimaldama lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osas teatavat paindlikkust: 
lahususe põhimõte peaks piirduma reklaami 
ja otsepakkumisega, tooteasetus peaks 
olema lubatud teatavatel tingimustel ning 
mõned kvantiteedipiirangud tuleks kaotada.
Juhul kui tooteasetus on varjatud, tuleb see 
keelata. Lahususe põhimõte ei tohiks 
välistada uute
reklaamitehnikate kasutamist.

(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Et säilitada üldisi huve teenivate eesmärkide 
proportsionaalsus, peab reguleerimine 
võimaldama lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osas teatavat paindlikkust: 
lahususe põhimõte asendatakse 
läbipaistvuse ja tuvastamise põhimõttega, 
tooteasetus peaks olema lubatud ning 
kvantiteedipiirangud tuleks kaotada. 
Varjatud tooteasetus on keelatud ning kõik 
tasulised tooteasetused tuleb selgelt 
vaatajale tuvastada nende esinemise ajal ja 
kohas.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja tuvastamise põhimõte tagab kommertsteadaannete äratundmise ja jätab 
ruumi uute reklaamitehnikate arendamiseks. 

Tooteasetus on ülemaailmne tegelikkus ja selle lubamine võimaldab Euroopa teenustel saada 
lisatulu ja muutuda  konkurentsivõimelisemaks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 96
PÕHJENDUS 40
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(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Et säilitada üldisi huve teenivate eesmärkide 
proportsionaalsus, peab reguleerimine 
võimaldama lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osas teatavat paindlikkust: 
lahususe põhimõte peaks piirduma reklaami 
ja otsepakkumisega, tooteasetus peaks olema 
lubatud teatavatel tingimustel ning mõned 
kvantiteedipiirangud tuleks kaotada. Juhul 
kui tooteasetus on varjatud, tuleb see 
keelata. Lahususe põhimõte ei tohiks 
välistada uute
reklaamitehnikate kasutamist.

(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Samal ajal muutub reklaamimine uute 
turundusvõtete ja digitaalse turunduse abil 
üha tugevamaks. Et säilitada üldisi huve 
teenivate eesmärkide proportsionaalsus, peab 
reguleerimine ühest küljest võimaldama 
lineaarsete audiovisuaalsete meediateenuste 
osas teatavat paindlikkust. Lahususe 
põhimõte peaks piirduma reklaami ja 
otsepakkumisega, tootmise abivahendid
peaks olema lubatud teatavatel tingimustel.
Selles osa jääb varjatud reklaami keeld 
jõusse. Lahususe põhimõte ei tohiks 
välistada uute
reklaamitehnikate kasutamist.

Or. en

Selgitus

Tooteasetus ei sobi kokku lahususe põhimõttega. Tooteasetuse kasutamine tähendab 
audiovisuaalse teose olulist segamist ja põhjustab segadust toimetaja sisu ja kaubandusliku 
sisu vahel. Meedia usaldusväärsuse säilitamiseks on vajalik jätkata üldist lahususe põhimõtte 
toetamist. Sellistel asjaoludel on lubatud üksnes tootmise abivahendid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 97
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(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Et säilitada üldisi huve teenivate eesmärkide 
proportsionaalsus, peab reguleerimine 
võimaldama lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osas teatavat paindlikkust: 
lahususe põhimõte peaks piirduma 
reklaami ja otsepakkumisega, tooteasetus 
peaks olema lubatud teatavatel tingimustel
ning mõned kvantiteedipiirangud tuleks 
kaotada. Juhul kui tooteasetus on varjatud, 
tuleb see keelata. Lahususe põhimõte ei 
tohiks välistada uute
reklaamitehnikate kasutamist.

(40) Kaubanduslik ja tehnoloogiline areng 
annab kasutajatele suuremad 
valikuvõimalused ja vastutuse 
audiovisuaalsete meediateenuste kasutamisel. 
Et säilitada üldisi huve teenivate eesmärkide 
proportsionaalsus, peab reguleerimine 
võimaldama lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osas teatavat paindlikkust.
Juhul kui tooteasetus on varjatud, tuleb see 
keelata. Lahususe põhimõte ei tohiks 
välistada uute
reklaamitehnikate kasutamist.

Or. it

Selgitus

Järjepidev reeglistik on oluline õiglase konkurentsi tagamiseks erinevatel tehnoloogiatel 
põhinevate meediateenuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 98
PÕHJENDUS 42

(42) Kuna uute teenuste arvu kasv on 
andnud vaatajatele suuremad 
valikuvõimalused, ei ole reklaamilõikude 
paigutamise üksikasjalik reguleerimine 
vaatajate kaitsmise eesmärgil enam 
õigustatud. Kuigi direktiiv ei suurenda 
tunnis lubatud reklaamimahtu, annab see
ringhäälinguorganisatsioonidele paindlikkuse 
selle paigutamiseks sinna, kus see ei 
kahjusta tarbetult programmide 
terviklikkust.

(42) Kuna uute lineaarsete ja 
mittelineaarsete teenuste arvu kasv on 
märkimisväärselt suurendanud 
konkurentsi ja andnud vaatajatele suuremad 
valikuvõimalused, ei ole reklaamilõikude 
paigutamise üksikasjalik reguleerimine 
vaatajate kaitsmise eesmärgil enam 
õigustatud. Direktiiv annab 
ringhäälinguorganisatsioonidele paindlikkuse 
paigutamise kvaliteedi, tiheduse ja ajastuse 
osas.

Or. en
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Selgitus

Reklaami piirangud tuleks lõpetada, et Euroopa meediateenuste pakkujate hulgas oleks 
konkurents ja nad teeniksid tulu Euroopa audiovisuaalsete teoste rahastamiseks ja neisse 
investeerimiseks. 

Reklaami hulga ja tüübi parim reguleerija on tarbija.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica 
Frassoni

Muudatusettepanek 99
PÕHJENDUS 42

(42) Kuna uute teenuste arvu kasv on 
andnud vaatajatele suuremad 
valikuvõimalused, ei ole reklaamilõikude 
paigutamise üksikasjalik reguleerimine
vaatajate kaitsmise eesmärgil enam 
õigustatud. Kuigi direktiiv ei suurenda tunnis 
lubatud reklaamimahtu, annab see 
ringhäälinguorganisatsioonidele paindlikkuse 
selle paigutamiseks sinna, kus see ei kahjusta 
tarbetult programmide terviklikkust.

(42) Kuigi uute teenuste arvu kasv on 
andnud vaatajatele suuremad 
valikuvõimalused, jääb kehtima 
reklaamilõikude paigutamise üksikasjaliku 
reguleerimise põhimõte vaatajate kaitsmise 
eesmärgil. Kuigi direktiiv ei suurenda tunnis 
lubatud reklaamimahtu, annab see 
ringhäälinguorganisatsioonidele paindlikkuse 
selle paigutamiseks sinna, kus see ei kahjusta 
tarbetult programmide terviklikkust.

Or. it

Selgitus

Järjepidev reeglistik on oluline õiglase konkurentsi tagamiseks erinevatel tehnoloogiatel 
põhinevate meediateenuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 100
PÕHJENDUS 43

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks ja piirab 
seepärast televisiooni tarbeks toodetud
kinematograafiateoste ja filmide, samuti 
mõnede programmikategooriate, mis 
vajavad endiselt konkreetset kaitset, 
võimalikke katkestusi.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See reegel tõstaks uudiste- ja lastesaadete reklaami piirangut 30 minutilt 25 minutile ilma 
igasuguse komisjonipoolse selgituseta. See mitte ainult ei lähe kavandatava direktiivi mõttega 
vastuollu, vaid selle tahtmatu mõju oleks investeeringute ärahoidmine uudistesse ja 
lastesaadetesse, omades samas filmidele üksnes vähest mõju. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 101
PÕHJENDUS 43

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks ja piirab 
seepärast televisiooni tarbeks toodetud 
kinematograafiateoste ja filmide, samuti 
mõnede programmikategooriate, mis 
vajavad endiselt konkreetset kaitset, 
võimalikke katkestusi.

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks, vaid ka 
teadvustamiseks, et töösturharu konkurents 
on järsult suurenenud. Seepärast võib 
lineaarse programmi puhul paigutada 
reklaami ja otsepakkumisi programmi nii, 
et see ei kahjustaks programmi 
terviklikkust ja väärtust, arvestades 
loomulikke pause ja programmi kestust ja 
iseloomu ning õiguste omanike õigusi.

Or. en

Selgitus

Filmidesse investeerinud teenusepakkujatel peaks olema võimalik seda tüüpi kallist 
originaalsisu reklaamitulu kaudu refinantseerida. Reklaam peaks siiski austama filmi ja 
programmi voo terviklikkust ning ka autoriõiguste omanike kaitsmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 102
PÕHJENDUS 43
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(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks ja piirab 
seepärast televisiooni tarbeks toodetud 
kinematograafiateoste ja filmide, samuti 
mõnede programmikategooriate, mis 
vajavad endiselt konkreetset kaitset, 
võimalikke katkestusi. 

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks. Reklaame 
ja otseturundust võib saadetele lisada vaid 
nii, et need ei piira ei aktsionäride õigusi 
ega saate terviklikkust ja väärtust, võttes 
nõuetekohaselt arvesse loomulikke pause 
ning saate kestust ja laadi. 

Or. es

Selgitus

Audiovisuaalteenuste osutajad vajavad rahastamisallikaid, kui nad peavad jätkama rahaliselt 
elujõuliste filmide tootmist. Seepärast on oluline julgustada reklaamiandjaid enda huve 
filmidega otseselt siduma, püüdes tagada, et ülemäärane või sobimatult paigutatud reklaam 
ei mõjuta kuidagi sisu. 

Üldreegli kehtestamine filmide terviklikkuse ja saadete väärtuse ning aktsionäride õiguste 
kaitseks avab valdkonna tulevastele investeeringutele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 103
PÕHJENDUS 43

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks ja piirab 
seepärast televisiooni tarbeks toodetud
kinematograafiateoste ja filmide, samuti 
mõnede programmikategooriate, mis vajavad 
endiselt konkreetset kaitset, võimalikke 
katkestusi.

(43) Direktiiv on mõeldud Euroopa 
telemaastiku eripära kaitsmiseks ja piirab 
seepärast kinematograafiateoste ja samuti 
mõnede programmikategooriate, mis vajavad 
endiselt konkreetset kaitset, võimalikke 
katkestusi.

Or. en

Selgitus

Reklaami paigutamise reeglitel on märkimisväärne mõju ringhäälinguorganisatsioonide 
võimele investeerida uude Euroopa infosisusse. Et julgustada investeerimist originaalsesse 
Euroopa infosisusse ja võimaldada ringhäälinguorganisatsioonidel seda sisu Euroopa 
vaatajatele tasuta pakkuda, ei peaks paigutamise piiranguid kohaldatama televisiooni jaoks 



AM\622816ET.doc 55/87 PE 376.424v01-00
Freelance-tõlge

ET

toodetud filmidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Muudatusettepanek 104
PÕHJENDUS 43 A (uus)

(43 a) Teatavaid saatekategooriaid, nagu 
alaealistele mõeldud saateid, tuleb piisavalt 
kaitsta nende sisu või tõhusaid 
filtersüsteeme käsitleva asjakohase teabe 
abil. 

Or. it

Selgitus

Direktiiv peaks suutma kaitsta audiovisuaalsüsteemide kasutamise eest laste ja noorte poolt, 
andes tõest teavet saadete kohta, et vanemaid nende valikutes suunata, või sobivate 
filtersüsteemide kohta, mis võimaldavad alaealisi nõuetekohaselt kaitsta ka vanemate 
kontrolli puudumisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 105
PÕHJENDUS 44

(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam 
põhjendatud otsepakkumiste ja 
reklaamikanalitele lubatud ajalised 
piirangud, kuna tarbijate valikuvõimalused 
on suurenenud. Samas jääb kehtima limiit 
20% reklaami tunnis, välja arvatud selliste 
enam aega nõudvate reklaamivormide 
puhul, nagu müügisaated ja 
otsepakkumissaated, mis oma iseloomu ja 
esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

välja jäetud
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 106
PÕHJENDUS 44

(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam 
põhjendatud otsepakkumiste ja 
reklaamikanalitele lubatud ajalised 
piirangud, kuna tarbijate valikuvõimalused 
on suurenenud. Samas jääb kehtima limiit 
20% reklaami tunnis, välja arvatud selliste 
enam aega nõudvate reklaamivormide 
puhul, nagu müügisaated ja 
otsepakkumissaated, mis oma iseloomu ja 
esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44) Reklaami päevalimiidist ja reklaamiaja 
piirangust tunni kohta tuleks mõnede 
eranditega loobuda. Piisab 
kvaliteedikontrolli säilimisest.

Or. de

Selgitus

Piisab kvaliteedikontrolli tagamisest. Ajalistest nõuetest võib vähema reguleerimise nimel 
loobuda, eriti kuna tarbijad on valmis taluma reklaami vaid teatud mahus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 107
PÕHJENDUS 44
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(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. Samas 
jääb kehtima limiit 20% reklaami tunnis, 
välja arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated 
ja otsepakkumissaated, mis oma iseloomu 
ja esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44) Pidades silmas tööstusharu praegust ja 
järjest kasvavat konkurentsiolukorda, tuleb
päevalimiit ja tunnilimiit tühistada, samuti
ei ole enam põhjendatud otsepakkumiste ja 
reklaamikanalitele lubatud ajalised piirangud, 
kuna konkurents ja tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. 

Or. en

Selgitus

Reklaami piirangud tuleks lõpetada, et võimaldada Euroopa meediateenuste osutajatel 
paremini konkureerida ning saada tulu Euroopa audiovisuaalse sisu rahastamiseks ja sellesse 
investeerimiseks. 

Reklaami hulga ja tüübi parim reguleerija on tarbija.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 108
PÕHJENDUS 44

(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. Samas 
jääb kehtima limiit 20% reklaami tunnis, 
välja arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated 
ja otsepakkumissaated, mis oma iseloomu 
ja esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44) Seega tuleks päevalimiit tühistada, 
samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud.
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Or. es

Selgitus

Audiovisuaalteenuste osutajad nõuavad reklaamide pikkuse osas suuremat paindlikkust, et 
neil oleks tulevikus võimalik rahastada kvaliteetprogramme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 109
PÕHJENDUS 44

(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. Samas 
jääb kehtima limiit 20% reklaami tunnis, 
välja arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated 
ja otsepakkumissaated, mis oma iseloomu 
ja esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44). Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Seega tuleks päevalimiit 
tühistada. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. 

Or. de

Selgitus

Teleringhäälingud nõuavad suuremat paindlikkust, et nad saaksid jätkata 
kvaliteetprogrammide rahastamist. Pakkumised jagatud ekraanil võtavad enda alla ainult osa 
ekraanist. Reklaami sisu konkureerib eetrisoleva programmiga, mis on mõeldud vaataja 
põhitähelepanu köitmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 110
PÕHJENDUS 44
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(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. Samas jääb 
kehtima limiit 20% reklaami tunnis, välja 
arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated ja 
otsepakkumissaated, mis oma iseloomu ja 
esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44) Enam ei ole põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele lubatud 
ajalised piirangud, kuna tarbijate
valikuvõimalused on suurenenud. Samas jääb 
kehtima limiit 20% reklaami tunnis, välja 
arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated ja 
otsepakkumissaated, mis oma iseloomu ja 
esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

Or. en

Selgitus

Vaata artikli 1 lõike 13 muudatusettepaneku selgitust [art. 18 punkt 1].

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 111
PÕHJENDUS 44

(44) Reklaami päevalimiit oli suures osas 
teoreetiline. Olulisem on tunnilimiit, kuna 
see kehtib ka vaadatavuse tippajal. Seega 
tuleks päevalimiit tühistada, kuid säilitada 
reklaamile ja otsepakkumistele seatud 
tunnilimiit. Samuti ei ole enam põhjendatud 
otsepakkumiste ja reklaamikanalitele 
lubatud ajalised piirangud, kuna tarbijate 
valikuvõimalused on suurenenud. Samas
jääb kehtima limiit 20% reklaami tunnis, 
välja arvatud selliste enam aega nõudvate 
reklaamivormide puhul, nagu müügisaated ja 
otsepakkumissaated, mis oma iseloomu ja 
esitusviisi tõttu nõuavad rohkem aega.

(44) Kehtima jääb limiit 20% reklaami 
tunnis, sealhulgas selliste enam aega 
nõudvate reklaamivormide puhul, nagu 
müügisaated ja otsepakkumissaated, mis oma 
iseloomu ja esitusviisi tõttu nõuavad rohkem 
aega.

Or. it
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Selgitus

Järjepidev reeglistik on oluline õiglase konkurentsi tagamiseks erinevatel tehnoloogiatel 
põhinevate meediateenuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 112
PÕHJENDUS 44 A (uus)

(44 a) Eelkõige loomingulise sisuga 
kinematograafiateostesse ja -filmidesse 
paigutatud reklaam peaks vastama 
kriteeriumidele, mis ei kahjusta teose 
terviklikkust ega kompromiteeri selle 
väärtust, sealhulgas jutustavate lõikude 
vaatepunktist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 113
PÕHJENDUS 45

(45) Varjatud reklaam on oma negatiivse 
mõju tõttu tarbijatele selle direktiiviga 
keelatud praktika. Varjatud reklaami keeld 
ei hõlma seaduslikku tooteasetust 
käesoleva direktiivi raames.

(45) Varjatud reklaam on oma negatiivse 
mõju tõttu tarbijatele selle direktiiviga 
keelatud praktika. 

Or. en

Selgitus

See täpsustab põhjendust 40 käsitleva muudatusettepaneku selgitust. Muudatusettepanekus 13 
artikli 3 lõike h (uus) kohta sätestatud tingimustes ei hõlma varjatud reklaami keeld “tootmise 
abivahendite” kasutamist, tooteasetus on jätkuvalt keelatud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 114
PÕHJENDUS 45
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(45) Varjatud reklaam on oma negatiivse 
mõju tõttu tarbijatele selle direktiiviga 
keelatud praktika. Varjatud reklaami keeld 
ei hõlma seaduslikku tooteasetust 
käesoleva direktiivi raames.

(45) Varjatud reklaam on oma negatiivse 
mõju tõttu tarbijatele selle direktiiviga 
keelatud praktika. 

Or. it

Selgitus

Järjepidev reeglistik on oluline õiglase konkurentsi tagamiseks erinevatel tehnoloogiatel 
põhinevate meediateenuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 115
PÕHJENDUS 46

(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid 
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat 
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks 
ja seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis 
vastu võtta tooteasetuse eeskirjad. 
Siinkohal kehtestatud tooteasetuse mõiste 
hõlmab igasugust audiovisuaalse 
kommertsteadaande vormi, mis seisneb
toote, teenuse või nende kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises 
programmi põimitud viisil, tavaliselt tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel. Selle 
suhtes kohaldatakse samu 
kvaliteedieeskirju ja -piiranguid nagu 
reklaami suhtes. 

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kooskõlas allpoolesitatud artikli 3 punkti h muudatustega.



PE 376.424v01-00 62/87 AM\622816ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 116
PÕHJENDUS 46
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(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks 
ja seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis 
vastu võtta tooteasetuse eeskirjad. Siinkohal 
kehtestatud tooteasetuse mõiste hõlmab 
igasugust audiovisuaalse 
kommertsteadaande vormi, mis seisneb
toote, teenuse või nende kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises
programmi põimitud viisil, tavaliselt tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel. Selle 
suhtes kohaldatakse samu 
kvaliteedieeskirju ja -piiranguid nagu 
reklaami suhtes. 

(46) Tootmise abivahendid on televisiooni 
tarbeks tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes filmides reaalsus, 
peamiselt Ameerika Ühendriikides, kuid ka 
mõnedes liikmesriikides. Kuid liikmesriigid 
reguleerivad käsitlevad televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafiliste ja 
audiovisuaalsete tööde tootmise 
abivahendeid erinevalt. Seepärast paistab 
õiglase piiriülese konkurentsi 
saavutamiseks olevat vajalik seda punkti 
täpsustada. Tootmise abivahendid 
võimaldavad piiratud vahendeid mõistlikult 
kasutada, ilma et see põhjustaks lahususe 
põhimõtte rikkumise ebasoodsat olukorda. 
Samuti aitavad tootmise abivahendid 
sõltumatute Euroopa toodete rahastamisel, 
ohustamata programmi sõltumatust või 
usaldusväärsust. Siinkohal kehtestatud 
tootmise abivahendite mõiste hõlmab toote, 
teenuse või kaubamärgi kaasamist 
ajakirjanduslikel või loomingulistel 
põhjustel vajalikesse audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, kui selle 
eest ei tasuta rahas või muul viisil ning 
reklaamiandja või tootemargi omanik ei 
avaldata mõju selle sisule. Kui tootmise 
abivahendite kasutamisel on toimetuslikel 
või kunstilistel põhjustel vajalik viidata 
kaupadele, teenustele, nimetustele, 
kaubamärkidele või tarbekaupade tootja 
või teenuste osutaja tegevustele või neid 
esitada, siis peab see toimuma ilma erilise 
või liigse rõhutamiseta. Tootmise 
abivahendid hõlmavad ka sõltumatuid 
toimetaja otsuseid kasutamaks tooteid, mis 
on olulised programmi terviklikkusele ja 
hõlbustavad programmi tootmist, neid 
liigselt esile tõstmata, näiteks tootemargiga 
auhindade kasutamine lastele mõeldud 
audiovisuaalsetes meediateenustes, mis 
võivad motiveerida vaatajaid programmis 
osalema ja seda nautima. Kolmandate 
riikide programmid, mis sisaldavad 
tootmise abivahendeid, tuleb selgelt 
tuvastada ja vastavalt märgistada. 
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Or. en

Selgitus

Põhjenduses selgitatakse, mida on mõeldud lubatud tootmise abivahendite all. Tootmise 
abivahendid võimaldavad piiratud vahendeid mõistlikult kasutada. Tootmise abivahendeid 
esitatakse töös reklaamiga mitteseostatavatel, mitte esitluslikel põhjustel, nii et nende 
kasutamine ei tekitaks reklaamiga mitteseostatavate tekstide ega sidepidamise kaubanduslike 
vormide osas segadust. See hoiab ära lahususe põhimõtte alahindamise ning kunstilise või 
ajakirjandusvabaduse kärpimise ohu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 117
PÕHJENDUS 46

(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid 
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat 
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks ja 
seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis vastu 
võtta tooteasetuse eeskirjad. Siinkohal 
kehtestatud tooteasetuse mõiste hõlmab 
igasugust audiovisuaalse kommertsteadaande 
vormi, mis seisneb toote, teenuse või nende 
kaubamärgi kaasamises või sellele osutamises 
programmi põimitud viisil, tavaliselt tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel. Selle 
suhtes kohaldatakse samu kvaliteedieeskirju 
ja -piiranguid nagu reklaami suhtes. 

(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid 
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat 
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks ja 
seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis vastu 
võtta tooteasetuse eeskirjad. Siinkohal 
kehtestatud tooteasetuse mõiste hõlmab 
igasugust audiovisuaalse kommertsteadaande 
vormi, mis seisneb toote, teenuse või nende 
kaubamärgi kaasamises või sellele osutamises 
lineaarsesse programmi põimitud viisil, tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel. Selle 
suhtes kohaldatakse samu kvaliteedieeskirju 
ja -piiranguid nagu reklaami suhtes. 

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsed teenused peaks direktiivi kohaldamisalast välja jääma. 

Tooteasetust tuleks sellisena liigitada üksnes siis, kui selle eest on tegelikult tasutud. See on 
seaduslik tulu allikas, eeldusel, et see toimub piisavalt läbipaistvalt. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 118
PÕHJENDUS 47

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Käesoleva 
direktiivi õigeks kohaldamiseks on vajalik 
tihe koostöö siseriiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahel,

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Käesoleva 
direktiivi õigeks kohaldamiseks on vajalik 
tihe koostöö siseriiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahel, kavatsusega 
võimaluse korral moodustada sõltumatu 
Euroopa asutus, mis võtaks vastu siduvaid 
otsuseid nii tulemuslikuma konkurentsi 
tagamiseks kui üldiste tingimuste 
edendamiseks, mille kaudu saab 
tulemuslikumalt tagada suuremat 
teadlikkust teabe pluralismi ja kultuuriliste 
erinevuste kohta,

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 119
PÕHJENDUS 47

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Käesoleva 
direktiivi õigeks kohaldamiseks on vajalik 
tihe koostöö siseriiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahel,

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Käesoleva 
direktiivi õigeks kohaldamiseks on vajalik 
tihe koostöö siseriiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahel. Tagada tuleb 
riiklike meediasüsteemide reguleerivate 
organisatsioonide eritunnused,

Or. de

Selgitus

Sõnastus arvestab järelevalve erinevate organisatoorsete vormidega liikmesriikides.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 120
PÕHJENDUS 47

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Käesoleva 
direktiivi õigeks kohaldamiseks on vajalik 
tihe koostöö siseriiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahel,

(47) Et seadusandjad saaksid teha oma tööd 
erapooletult ja läbipaistvalt ning et 
soodustada pluralismi, ei tohi nad sõltuda 
riikide valitsustest ja audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajatest. Nende võim sisu 
üle peaks olema piiratud käesolevas 
direktiivis osutatud valdkondade ja 
põhimõtetega: ühelgi tingimusel ei tohiks 
neil olla mis tahes laadi kontrolli teabe 
tõepärasuse üle. Käesoleva direktiivi õigeks 
kohaldamiseks on vajalik tihe koostöö
siseriiklike reguleerivate asutuste ja 
komisjoni vahel,

Or. es

Selgitus

Põhiõiguste kaitse ei ole mingil juhul reguleerivate asutuste asi: see on kohtunike ja kohtute 
tegevusvaldkond. Lubada reguleerival asutusel otsustada, kas antud teave on õige või vale, 
kujutaks endast tsensuuri eeletappi ja see oleks kallaletung vabadusele. Euroopa Parlament 
on saanud kodanikelt selle kohta arvukalt kaebusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 121
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Pealkiri (direktiiv 89/552/EMÜ)

(1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

“Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
[nr] liikmesriikide audiovisuaalsete 
meediateenuste osutamist käsitlevate 
teatavate õigusnormide kooskõlastamise 
kohta (audiovisuaalsete meediateenuste 
direktiiv)”.

(1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

“Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
[nr] liikmesriikide lineaarsete
audiovisuaalsete meediateenuste osutamist 
käsitlevate teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise kohta (lineaarsete
audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv)”.

Or. en



AM\622816ET.doc 67/87 PE 376.424v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Direktiivi tuleks ajakohastada, et tagada selle neutraalsus jaotuskanalite suhtes, kuid 
direktiivi ulatust ei tohiks laiendada mittelineaarsetele teenustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses;

(a) lineaarne audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses,
lisaks on lineaarne audiovisuaalne 
meediateenus teenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ning kehtestab saatekava, 
mida iseloomustab eri programmide ajaline 
järgnevus. See ei hõlma sideteenuseid, 
mille abil edastatakse teavet või muid 
teateid üksiktellimuse alusel või direktiivi 
98/34/EÜ artiklis 1 määratletud 
infoühiskonna teenuseid;

Or. en

Selgitus

Ringhäälingu määratlust tuleb muuta nii, et see hõlmaks teenuseid, mis on oma olemuselt 
samasugused nagu saatekava järgivad traditsioonilised ringhäälinguteenused, kuid mida 
edastakse erinevate jaotuskanalite kaudu.

Kuid direktiivi ulatust ei tohiks laiendada nii, et see hõlmaks ka mittelineaarseid teenuseid, 
mida peaks infoühiskonna teenustena jätkuvalt reguleerima e-kaubanduse direktiiv.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek
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Muudatusettepanek 123
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses;

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses.
See määratlus ei hõlma direktiivi 98/48/EÜ
artiklis 1 määratletud infoühiskonna 
teenuseid;

Or. en

Selgitus

Käesolevaga selgitatakse, et direktiivi ulatus on seotud televisiooni ja televisioonisarnaste 
teenustega, nii nagu algselt kavatsetud ja eristatud mõistetega “massimeedia” ja 
“personaliseeritud meedia”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 124
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses;

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mida osutatakse 
meediateenuse osutaja toimetusvastutusel
ning mille põhiline otstarve on pakkuda riigi 
elanikkonnale teavitamise, meelelahutuse või 
harimise eesmärgil programme, mis 
koosnevad liikuvatest piltidest koos heliga 
või ilma elektrooniliste sidevõrkude kaudu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses.
Käesolev direktiiv ei hõlma trüki- ja 
elektroonilist meediat ega muud teenust, 
mille peamiseks eesmärgiks on uudiste 
edastamine, mille puhul audiovisuaalne 
osa pole esmatähtis. Kinni tuleb pidada 
siseriiklikest ajakirjandusvabadust 
tagavatest põhiseaduse sätetest;

Or. en

Selgitus

Käesolevaga selgitatakse, et direktiivi ulatus on seotud televisiooni ja televisioonisarnaste 
teenustega, nii nagu algselt kavatsetud ja eristatud mõistetega”massimeedia” ja 
“personaliseeritud meedia”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 125
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses; 

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50
määratletud teenus, mida osutatakse 
meediateenuse osutaja toimetusvastutusel, 
mille põhiline otstarve on pakkuda riigi 
elanikkonnale teavitamise, meelelahutuse või 
harimise eesmärgil programme, mis 
koosnevad liikuvatest piltidest koos heliga 
või ilma elektrooniliste sidevõrkude kaudu 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punkti a 
tähenduses ning mis vastab 
teleringhäälingu või telesaate 
kriteeriumidele artikli 1 punkti c 
tähenduses või mittelineaarse teenuse 
kriteeriumidele artikli 1 punkti e 
tähenduses. 
Käesolev direktiiv ei hõlma trüki- ja 
elektroonilist meediat ega muud teenust, 
mille peamiseks eesmärgiks on uudiste 
edastamine, mille puhul audiovisuaalne 
osa pole esmatähtis. Kinni tuleb pidada 
siseriiklikest ajakirjandusvabadust 
tagavatest põhiseaduse sätetest;

Or. de

Selgitus

“Audiovisuaalne meediateenus“ on üldmõiste televisiooniprogrammide (lineaarsed teenused) 
ja mittelineaarsete teenuste tähistamiseks. Selleks, et eristada täpsemalt audiovisuaalseid 
meediateenuseid ja muid audiovisuaalseid teenuseid, tuleb teha selgeks, et liikuvate piltide 
pakkumine seisneb programmide pakkumises, mille eest meediateenuse osutaja kannab 
toimetusvastutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 126
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses;

(a) audiovisuaalne meediateenus –
asutamislepingu artiklites 49 ja 50 
määratletud teenus, mille põhiline otstarve on 
pakkuda riigi elanikkonnale teavitamise, 
meelelahutuse või harimise eesmärgil 
liikuvaid pilte koos heliga või ilma, 
sealhulgas kaasnevaid teletekste, 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses;

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks hõlmama ka kaasnevaid teletekste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 127
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle ülesehituse 
viisi;

(b) meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle ülesehituse 
viisi. Käesolev määratlus ei hõlma füüsilisi 
ega juriidilisi isikuid, kes üksnes liidavad 
või edastavad sisu või pakuvad müügiks 
teenusepakette, mille eest kannab 
toimetusvastutust kolmas isik;

Or. en

Selgitus

Direktiivi ulatus ei hõlma puhtalt sisu liitmise, edastamise või edasimüügi pakkumisi, mille 
eest kannavad toimetusvastutust kolmandad isikud kui meediateenuse osutajad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 128
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(b) meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle ülesehituse 
viisi;

(b) meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle ülesehituse 
viisi. Käesoleva määratluse hulka ei kuulu 
teenused, mis hõlmavad üksnes kolmanda 
isiku vastutuse alla kuuluva sisu liitmist, 
edastamist, ladustamist või edasisaatmist;

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv ei peaks hõlmama sisu liitmise, edastamise, ladustamise ja edasisaatmise 
funktsioone, mille puhul on kolmas isik sisu eest juba toimetuslikult vastutav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 129
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle ülesehituse 
viisi;

(b) lineaarsete audiovisuaalsete
meediateenuste osutaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus 
audiovisuaalse meediateenuse audiovisuaalse 
sisu valikul ja kes määrab selle edastamise 
järjestuse;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 punkti a selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 130
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) lineaarne teenus (nt teleringhääling või 
telesaade) – audiovisuaalne meediateenus, 
mille puhul kodeeritud või kodeerimata 
kujul televisiooniprogrammid edastatakse 
määramatule arvule potentsiaalsetele 
vaatajatele, kellele samad pildid 
edastatakse samal ajal, olenemata 
edastamisviisist;

Or. de

Selgitus

Määratlus “lineaarne teenus” peaks tooma esile asjaolu, et teenused on tehnoloogia 
seisukohalt neutraalset laadi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 131
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) lineaarne teenus või teleringhääling või 
telesaade – lineaarne audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul ajaliselt 
järjestatud programmid edastatakse 
määramatule arvule potentsiaalsetele 
kasutajatele samal ajal, vastavalt 
meediateenuste osutaja valitud ajahetkele 
ja saatekavale;

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 132
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) lineaarne teenus, sealhulgas
teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi tema poolt 
kehtestatud kindla saatekava alusel
edastatakse;

Or. en

Selgitus

Direktiivi ühe võtmemõiste, lineaarsete teenuste täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 133
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
sisu edastatakse määramatule arvule 
potentsiaalsetele kasutajatele samal ajal;

Or. en

Selgitus

Lineaarsete teenuste määratlus peaks põhinema kontekstil, kus kasutajad sisule juurde 
pääsevad. See on tähtis kasutajate regulatiivse kaitse vajaduse määratlemisel.

Sisu reguleerimise eesmärgil nende isikute kindlakstegemine, kellel on toimetusvastutus, võib 
osutuda reguleerijate edasiliikudes üha raskemaks. Ka saatekava olemasolu ja selle 
määratlus ise võib eelseisvate aastate jooksul põhjalikult muutuda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 134
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) lineaarne teenus või teleringhääling või 
telesaade – erinevate programmide 
edastamine mingil viisil, kas kodeeritud või 
kodeerimata kujul, ja ajalises järjestuses. 
Kõnealuseid programme edastatakse 
kasutaja seadmele meediateenuse osutaja 
valitud ajahetkel vastavalt saatekavale;

Or. xm

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 135
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mille puhul 
meediateenuste osutaja otsustab, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mida 
iseloomustavad mitmesuguse toimetatud 
sisuga järjestikused programmid ning mille 
puhul meediateenuste osutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, ja kehtestab saatekava;

Or. en

Selgitus

Lineaarsete meediateenuste määratlus peab sisaldama üksnes televisioonis pakutavat. See 
kehtib üksnes siis, kui meediateenuste osutaja määratleb mitmesuguse toimetatud sisuga 
programmi kavasse võtmise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Muudatusettepanek 136
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt d (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(d) ringhäälinguorganisatsioon – lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenuste osutaja;

(d) ringhäälinguorganisatsioon –
televisiooniprogrammide ja lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenuste osutaja;

Or. it

Selgitus

Eesmärk on täpsustada lineaarsete teenuste mõistet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 137
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste 
osutaja pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul pakutakse 
meediateenuste osutaja poolt toimetatud ja 
koostatud audiovisuaalset sisu ning mille 
puhul kasutaja avaldab programmi 
edastamiseks isiklikult soovi;

Or. de

Selgitus

Täpsustab, et mõiste “mittelineaarne teenus” tähistab tellimusel osutatud teenust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 138
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja 
otsustab, millisel ajahetkel konkreetset 
programmi edastatakse, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mida osutatakse 
elektroonilise sidevõrgu kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses, 
sealhulgas kaabel-, satelliit- või maapealse 
televisiooni, IP-televisiooni või 
mobiilivõrgu kaudu, ning millel on 
järgmised lisakriteeriumid:

- kasutaja esitab isikliku sooviavalduse 
konkreetse teenuse (sealhulgas 
abonentteenuse) saamiseks, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust;

- teenus hõlmab programme, mis on 
sobivad lineaarse teenusena näitamiseks, 
näiteks täispikad mängufilmid, 
spordisündmused ning programmid, mille 
formaat sobib televisiooni kaudu 
levitamiseks, näiteks 
situatsioonikomöödiad, dokumentaalfilmid, 
lastesaated ja draamafilmid;
- teenus on suunatud samale massturule 
nagu lineaarne teenuski;

- teenus põhineb mitmekesise 
programmikataloogi levitamisõiguste 
valdamisel;

- teenuse formaadi, esituse ja 
juurdepääsuvahendi alusel võib kasutaja 
eeldada samasuguse õiguskaitse 
kohaldamist nagu lineaarsete teenuste 
puhul;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek toetab raportööri eesmärki laiendada direktiivi ulatust mittelineaarsetele 
televisioonisarnastele teenustele ning lisab raportööri ettepanekus loetletutele kaks 
lisakriteeriumi (sama turg ja mitmekesise kataloogi valdamise õigus). Muudatusettepanek 
püüab ühtlasi parandada raportööri teist kriteeriumi (väljendile “hõlmab infosisu”
eelistatakse väljendit “hõlmab programme”), et vältida otstarbekohatult laia ulatusega 
õigusakti vastuvõtmist.

See on ühtlasi kooskõlas komisjoni enda ettepanekuga. Põhjendustes 13 ja 14 märgitakse, et 
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direktiivi tuleks kohaldada üksnes massimeedia iseloomuga teenuste suhtes. Kaks 
lisakriteeriumi aitavad määratleda kõnealust kavatsust mittelineaarsete teenuste vallas:

a) direktiivi ulatuse laiendamine on osaliselt õigustatud oletatava vajadusega saavutada 
võrdne mänguruum tavapäraste ringhäälinguorganisatsioonide ja mittelineaarsete teenuste 
osutajate jaoks. Sellest tulenevalt tuleks kohustused kehtestada ainult neile mittelineaarsete 
teenuste osutajatele, kes tegutsevad traditsiooniliste ringhäälinguorganisatsioonidega samal 
turul. EL konkurentsiõigus seostab turu määratluse osaliselt pakkumise asendatavuse 
potentsiaaliga. Audiovisuaalsete teenuste valdkonnas piirab kõnealust potentsiaali 
mitmekesise programmikataloogi kokkupanekuks vajalik aeg ja raha;

b) üksnes mitmekesiseid programme pakkuvad teenused suudavad võita samasuguse massturu 
nagu peavoolu ringhäälinguorganisatsioonid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 139
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab
või on võimeline mõjutama seda, millisel 
ajahetkel konkreetset programmi edastatakse 
või mis liiki programmi edastatakse, 
lähtudes meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust, või mille puhul meediateenuse 
osutaja kohandab programmi kasutaja 
väljendatud eelistustele;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on võtta paremini arvesse mitmesuguseid teenuse 
kasutaja ootustele vastavaks kohandamise viise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 140
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja avaldab 
isiklikult soovi konkreetse audiovisuaalse 
meediateenuse edastamiseks, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud sisuvalikust;

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 141
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja 
otsustab, millisel ajahetkel konkreetset 
programmi edastatakse, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – igasugune 
audiovisuaalne meediateenus, mis ei ole 
lineaarne teenus;

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Muudatusettepanek 142
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab,
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja avaldab 
isiklikult soovi konkreetse 
audioviduaalteenuse edastamiseks, lähtudes 
meediateenuste osutaja toimetusvastutusel 
koostatud ulatuslikust valikust;

Or. it

Selgitus

Tähtis on määratleda mõiste “mittelineaarne teenus“ kui meediateenus, mis on loodud 
teenusteosutaja toimetusvastutusel ning on kasutaja jaoks saadaval tellimisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 143
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja määrab 
hetke, millal konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust, või kriteeriumid, mis 
määravad kasutajatele edastatava sisu 
järjekorra;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kaasata direktiiviga potentsiaalselt hõlmatud 
mittelineaarsete teenuste hulka tarkvara abil loodud eelistuspõhised teenused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 144
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja avaldab 
isiklikult soovi konkreetse programmi 
edastamiseks ning otsustab, millisel 
ajahetkel kõnealust teenust edastatakse, 
lähtudes meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust;

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsete audiovisuaalsete meediateenuste määratlemisel on tähtis rõhutada tarbija 
isiklikku soovi konkreetse audiovisuaalse meediateenuse järele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 145
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mida pakutakse 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses, 
mille puhul kasutaja otsustab isikliku 
sooviavalduse alusel, millisel ajahetkel
konkreetset programmi edastatakse, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud sisuvalikust, 
ning millel on järgmised lisaomadused: 
kasutaja avaldab isiklikult soovi konkreetse 
programmi järele (sealhulgas 
abonentteenus), lähtudes meediateenuste 
osutaja pakutud sisuvalikust;

Or. xm

Selgitus

Käesolevas direktiivis lineaarsete ja mittelineaarsete meediateenuste osutajatele viitav 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõte tähendab, et edastamistehnoloogiaid ei ole vaja 
täpsustada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 146
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt e (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja otsustab, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja 
pakutud sisuvalikust;

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne
meediateenus, mille puhul kasutajad 
määravad isikliku sooviavalduse alusel, 
millisel ajahetkel konkreetset programmi 
edastatakse, lähtudes meediateenuste osutaja
toimetatud ja koostatud sisuvalikust;

Or. en

Selgitus

Lineaarsete teenuste määratlus peaks põhinema kontekstil, kus kasutajad sisule juurde 
pääsevad. See on tähtis kasutajate õiguskaitse vajaduse määratlemisel. Muudatusettepanek 
täpsustab ühtlasi mittelineaarse teenuse kui tellitava meediateenuse mõistet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis
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Muudatusettepanek 147
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
edastatakse audiovisuaalsete 
meediateenuste osana ja on mõeldud äriga 
tegeleva juriidilise isiku kaupade, teenuste 
või maine otseseks või kaudseks 
reklaamimiseks;

Or. en

Selgitus

Täpsustamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 148
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
edastatakse lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osana ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

Or. en

Selgitus

Vaata põhjenduse 13 selgitust direktiivi laiendamise kohta mittelineaarsetele teenustele. 
Esialgne sõnastus jätab võimaluse, et reklaamidele kehtivad lineaarse televisiooni 
täieulatuslikud kohustused, isegi kui reklaame tarbitakse mittelineaarsel viisil (näiteks 
lineaarsesse kavasse lülitamise asemel palutakse kasutajatel kõnealuse materjali vaatamiseks 
vajutada interaktiivset nuppu). Mittelineaarsed reklaamid on määratluse järgi vaataja 
kontrolli all, seega puudub ilmne põhjus, miks peaks nende kohta kehtima rangemad sätted 
kui näiteks ajakirjareklaamide kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis
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Muudatusettepanek 149
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega või on neisse sisestatud ja 
on mõeldud äriga tegeleva füüsilise või 
juriidilise isiku kaupade, teenuste või maine 
otseseks või kaudseks reklaamimiseks tasu 
või samalaadse hüvitise eest või 
enesereklaami eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Määratlus peab selgelt sisaldama asjaolu, et taoline teadaanne esitatakse raha või muu 
samalaadse hüvitise eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 150
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
edastatakse audiovisuaalsete meediateenuste 
osana ja on mõeldud äriga tegeleva juriidilise 
isiku kaupade, teenuste või maine otseseks 
või kaudseks reklaamimiseks;

Or. en

Selgitus

Soovitatav sõnastus täpsustab, et audiovisuaalseid kommertsteadaandeid edastatakse 
audiovisuaalse meediateenuse osana. Sõnastus võtab arvesse uute meediateenuste suuremat 
funktsionaalsust ning asjaolu, et kasutajal on suurem kontroll tema tarbitavate 
audiovisuaalsete kommertsteadaannete üle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis
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Muudatusettepanek 151
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda midagi reklaamina
ja kui see võib avalikkust esituse olemuse 
osas eksitada. See hõlmab ka alateadlikku 
ja kindlakstegemata tahtlikku reklaami. 
Sellist esitamist käsitletakse tahtlikuna, eriti 
kui seda tehakse tasu või samalaadse hüvitise 
eest;

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 152
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
meediateenuste osutaja eesmärk on sellise 
esitusega pakkuda reklaami ja kui see võib 
avalikkust esituse olemuse osas eksitada. 
Sellist esitamist käsitletakse tahtlikuna, eriti 
kui seda tehakse tasu või samalaadse hüvitise 
eest; 

Or. de

Selgitus

Varjatud reklaami keeld peaks käima mitte üksnes ringhäälinguorganisatsioonide, vaid kõigi 
audiovisuaalteenuste osutajate kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis

Muudatusettepanek 153
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
taotleb avalikkuse eksitamist esituse 
olemuse osas. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

Or. en

Selgitus

Väljendi ”võib avalikkust eksitada” asendamine väljendiga “taotleb avalikkuse eksitamist”
tugevdab varjatud reklaami tähenduse tõlgendamist ja annab meediateenuse osutajale 
selguse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 154
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest; 

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
meediateenuste osutaja eesmärk on sellise 
esitusega pakkuda reklaami ja kui see võib 
avalikkust esituse olemuse osas eksitada. 
Sellist esitamist käsitletakse tahtlikuna, eriti 
kui seda tehakse tasu või samalaadse hüvitise 
eest;

Or. en

Selgitus

Varjatud reklaam kahjustab tarbijaid ning tuleks seetõttu nii lineaarsete kui ka 
mittelineaarsete meediateenuste puhul keelata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
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Toia, Monica Frassoni

Muudatusettepanek 155
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 156
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt h (direktiiv 89/552/EMÜ)

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
ringhäälinguorganisatsiooni eesmärk on 
sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see 
võib avalikkust esituse olemuse osas 
eksitada. Sellist esitamist käsitletakse 
tahtlikuna, eriti kui seda tehakse tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

(h) varjatud reklaam – kaubatootja või 
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, 
kaubamärgi või tegevuse esitamine 
programmides sõnas või pildis, kui 
meediateenuste osutaja eesmärk on sellise 
esitusega pakkuda reklaami ja kui see võib 
avalikkust esituse olemuse osas eksitada. 
Sellist esitamist käsitletakse tahtlikuna, eriti 
kui seda tehakse tasu või samalaadse hüvitise 
eest;

Or. en

Selgitus

Varjatud reklaam tuleks keelata kõigi direktiiviga hõlmatud teenuste puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni
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Muudatusettepanek 157
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb 
toote, teenuse või selle kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises 
audiovisuaalsetesse meediateenustesse 
põimitud viisil, tavaliselt tasu eest või 
samalaadsetel kaalutlustel.”

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Vt artikli 3 punkti h muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 158
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb 
toote, teenuse või selle kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises 
audiovisuaalsetesse meediateenustesse 
põimitud viisil, tavaliselt tasu eest või 
samalaadsetel kaalutlustel.”

(k) tootmise abivahendid – toote, teenuse 
või kaubamärgi kaasamine 
audiovisuaalsetesse meediateenustesse 
põimitud viisil ajakirjanduslikel või 
loomingulistel eesmärkidel ilma, et sellega 
kaasneks tasu või samalaadseid kaalutlusi, 
toimetuslikku mõjutamist reklaamija või 
tootemargi omaniku poolt või kohatut 
esileseadmist.”

Or. en

Selgitus

Artikkel määratleb uue mõiste “tootmise abivahendid”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 159
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel.”

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tasu eest 
või samalaadsetel kaalutlustel. Tooteasetuse 
juriidiline määratlus ei hõlma 
programmides antud auhindu ega 
tootemargiga esitlustooteid programmides.”

Or. en

Selgitus

Tooteasetuse määratlus peaks sisaldama selget tasu või samalaadse kaalutluse nõuet, et 
välistada juhte, kus tooted on põimitud programmi sõltumatu osana ning toodete kaasamine 
põhineb sõltumatul, ärikasutusele vastanduval toimetusotsusel. Lisaks on tähtis, et 
tooteasetust käsitlevad uued sätted ei kuulutaks kogemata kehtetuks juba olemasolevaid ja 
seaduspäraseid programmiformaate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 160
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel.”

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises lineaarsetesse 
audiovisuaalsetesse meediateenustesse 
põimitud viisil tasu eest või samalaadsetel 
kaalutlustel audiovisuaalse meediateenuse 
pakkujale.”

Or. en

Selgitus

Tooteasetust tuleb sellisena liigitada üksnes siis, kui on toimunud tegelik maksmine.

Tooteasetuse alaseid sätteid tuleks kohaldada üksnes lineaarsete teenuste suhtes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto
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Muudatusettepanek 161
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel.

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi lühiajalises ja 
tagasihoidlikus kaasamises või sellele 
osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel.”

Or. fr

Selgitus

Lühiajalise ja tagasihoidliku tooteasetuse eesmärk on säilitada audiovisuaalse meediateenuse 
sisu kvaliteet ja objektiivsus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 162
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel. 

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel. 
Tooteasetuse juriidiline määratlus ei hõlma 
programmides antud auhindu ega 
tootemargiga esitlustooteid programmides.”

Or. es

Selgitus

Tooteasetuse määratlus peaks välistama juhud, kus tooted moodustavad progranmmi 
sõltumatu osa (näiteks juhuslike esemetena) ning toodete kaasamine põhineb sõltumatul ja 
mittekommertslikul toimetusotsusel. Vastasel korral avaldavad tooteasetust käsitlevad sätted 
kahjustavat mõju toimetusotsustele igapäevaste esemete kasutamise kohta 
audiovisuaaltoodetes.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 163
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises audiovisuaalsetesse 
meediateenustesse põimitud viisil, tavaliselt 
tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel.”

(k) tooteasetus – igasugune audiovisuaalse 
kommertsteadaande vorm, mis seisneb toote, 
teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või 
sellele osutamises lineaarsetes 
programmides tasu eest.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täpsustab, et kõnealust sätet kohaldatakse iseäranis lineaarsete teenuste 
ja lineaarsete teenustena edastatavate programmide suhtes.

Väljend “tavaliselt tasu eest või samalaadsetel kaalutlustel“ jätab tooteasetuse määratluse 
liiga laiaks. Nii võib see tõenäoliselt hõlmata kõiki programmis äratuntavaid tootevorme või 
teenuseid, mida pakuti tasuta. Viimast tuntakse kui rekvisiidiasetust ja seda ei tehta 
tooteedenduse eesmärgil, seetõttu ei peaks seda kindlakstegemise sätete kohaselt käsitama 
tooteasetusena. Tegelikult on võimatu teha kindlaks, et kokkulepe on sõlmitud ilma 
mingisugust tasu maksmata, kuna see kehtestab lepingulise kohustuse toodet näidata. Ilma 
lepingulise kohustuseta ei saa tooteasetust lugeda kommertsteadaandeks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 164
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(k a) Euroopa päritolu teosed – tähendavad 
järgmist:
(a) ühenduse liikmesriikidest pärinevad 
teosed;
(b) piiriülese televisiooni Euroopa 
konventsiooni osalisteks olevatest 
kolmandatest Euroopa riikidest pärinevad 
teosed, mis vastavad lõike 2 tingimustele;
(c) ühenduse ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud audiovisuaalsektorit puudutavate 
lepingute raames ühistoodanguna toodetud 
teosed, mis vastavad nendes lepingutes 
määratletud tingimustele.
Punktide b ja c sätted kehtivad, kui 
liikmesriikidest pärit teoste suhtes ei ole 
kolmandates asjaomastes riikides 
kehtestatud diskrimineerivaid meetmeid.

2. Lõike 1 punktides a ja b nimetatud 
teosed on need, mis on põhiosas valminud 
koostöös ühes või mitmes lõike 1 punktides 
a ja b nimetatud riigis elavate autorite ja 
töötajatega, tingimusel, et need teosed 
vastavad ühele järgmisest kolmest 
tingimusest:
(a) teose on valmistanud üks või mitu 
tootjat, kes asuvad ühes või mitmes 
nimetatud riigis; või
(b) teoste tootmist jälgib ja kontrollib 
tegelikkuses üks või mitu tootjat, kes 
asuvad ühes või mitmes nimetatud riigis; 
või
(c) nendes riikides asuvate ühistootjate 
panus moodustab ühistootmise 
kogukuludest rohkem kui pool ning 
ühistootmist ei kontrolli üks ega mitu 
tootjat, kes asub väljaspool kõnealuseid 
riike 
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3. Teoseid, mis ei ole Euroopa päritoluga 
teosed lõikes 1 määratletud tähenduses, 
kuid mis on toodetud ühenduse 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud kahepoolsete ühistootmislepingute 
raames, käsitatakse Euroopa päritolu 
teostena tingimusel, et ühenduse 
ühistootjate panus moodustab kogu 
tootmiskuludest enamiku ning et tootmist 
ei kontrolli üks või mitu ühenduse 
liikmesriikidest väljaspool asuvat tootjat.”

Or. en

Selgitus

Euroopa päritolu teoste määratlus tuleb eraldi artikli asemel kaasata käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 165
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k a) uudisteagentuur – audiovisuaalsete 
uudiste hulgimüüja lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajale, 
mitte otse avalikkusele osutatavad 
teenused.”

Or. en

Selgitus

Lisamääratluse eesmärk on täpsustada ja kitsendada artikli 3 punktis b esitatud “lühiuudiste 
õiguse” ulatust. See piiritleb eriti esialgses ettepanekus kasutatud mõiste “vahendajad”
uudisteagentuuri teenustega ja üksnes siis, kui nad osutavad teenuseid 
ringhäälinguorganisatsioonidele. Määratlus põhineb artikli 1 punktis d toodud 
ringhäälinguorganisatsioonide määratlusel ning WTO teenuste kaubanduse üldlepingus 
kasutatud uudisteagentuuri teenuste liigitusel. Uudisteagentuurid varustavad lineaarsete 
teenuste ringhäälinguorganisatsioone juba suures osas välisuudiste tähtsamate sündmustega 
ja on seetõttu praktiliseks ja kohaseks meediumiks, mille kaudu saab toimida lühiuudiste 
õigus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia
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Muudatusettepanek 166
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k a) meedia auditooriumi või 
vaatajaskonna reiting – hinnanguline arv 
raadio- või telesaate 
kuulajaid/vaatajaid/lugejaid.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkide täitmiseks on ülitähtis kaasata auditooriumi reitingu määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica
Frassoni

Muudatusettepanek 167
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k a) auditooriumi, kvaliteedi, 
populaarsuse ja vaatajaskonna reitingud –
tele- või raadiosaate 
kuulajad/vaatajad/lugejad.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkide täitmiseks on ülitähtis kaasata auditooriumi reitingu määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia

Muudatusettepanek 168
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(k a) reitinguagentuur – iga füüsiline või 
juriidiline isik, kes organiseerib ja/või 
teostab uuringuid auditooriumi, 
populaarsuse, kvaliteedi ja vaatajaskonna 
reitingute saamiseks. 

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkide täitmiseks on ülitähtis kaasata auditooriumi reitingu ja 
reitinguagentuuride määratlus (vt artikli 20 a (uus) muudatusettepanekut).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis

Muudatusettepanek 169
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k a ja punkt k b (uued) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k a) toote lõimimine – toode leiab 
tegelaskuju või näitleja poolt eraldi 
äramärkimist toote selgesõnalise 
pooldamise teel; kõnealune toode on 
lõimitud programmi käsikirja ja mõjutab 
seega meediateenuse osutaja 
toimetussõltumatust ja vastutust;
(k b) kohatu esileseadmine – toote 
pealetükkiv visuaalne esitus ekraanil.”

Or. en

Selgitus

Kolme mõiste – tooteasetus, toote lõimimine ja kohatu esileseadmine – eristamine pakub 
vaatajale paremat kaitset ja meediateenuse osutajale suuremat juriidilist kindlust.
See tähendab, et mitte üheski programmis ei tohi kommertstoodet või -teenust kohatult esile 
seada. Igasugune viitamine tootele või teenusele peab olema piiritletud toimetusvajaduste või 
programmi enda selgelt põhjendatud vajadustega.
Ka toote lõimimise selge määratlus aitab tagada toimetamissõltumatuse kaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 170
ARTIKLI 1 PUNKT 2
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Artikli 1 punkt k b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k b) programmi populaarsusreiting –
raadio- või telesaate kuulajate- /vaatajate-
/lugejatepoolse väärtustamise hindamine.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkide täitmiseks on ülitähtis kaasata populaarsusreitingu määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 171
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt k c (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(k c) programmi kvaliteedi reiting –
programmi hindamine teatud 
eelmääratletud parameetrite järgi.

Or. it

Selgitus

Direktiivi eesmärkide täitmiseks on ülitähtis kaasata programmi kvaliteedi reitingu 
määratlus.
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