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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 172
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT A
Artikli 2 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(a) Lõikes 1 asendatakse väljend “telesaated, 
mida edastavad 
ringhäälinguorganisatsioonid” väljendiga 
“audiovisuaalsed meediateenused, mida 
edastavad meediateenuste osutajad” ja 
väljend “telesaated” asendatakse väljendiga 
“audiovisuaalsed meediateenused”;

a) Lõikes 1 asendatakse väljend “telesaated, 
mida edastavad 
ringhäälinguorganisatsioonid” väljendiga 
“lineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused, mida edastavad 
meediateenuste osutajad” ja väljend 
“telesaated” asendatakse väljendiga 
“audiovisuaalsed meediateenused”; 

Or. en

Selgitus

Ringhäälingu mõistet tuleb muuta, et see kaasaks ka teenuseid, mis on olemustelt sarnased 
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traditsiooniliste kavakohaste ringhäälinguteenustega, mida aga edastatakse erinevatelt 
platvormidelt.

Direktiivi ei tohiks laiendada mittelineaarsetele teenustele, mis peaksid elektroonilise 
kaubanduse direktiivi kohaselt jääma "infoühiskonna teenusteks". 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 173
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT A A (uus)
Artikli 2 lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

a a) Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:
1 a. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
vastavalt oma pädevustele audiovisuaalsete 
teabeteenuste pluralism, vabaduse ja 
sõltumatuse.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 174
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT B
Artikli 2 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) Lõikes 2 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioonid” väljendiga 
“meediateenuste osutajad”;

b) Lõikes 2 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioonid” väljendiga 
“lineaarsete meediateenuste osutajad”;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 175
ARTIKLI 1 PUNKT 3 ALAPUNK C (uus)

Artikli 2 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) Lõikes 3 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioon” väljendiga 
“meediateenuste osutaja”; väljend 

c) Lõikes 3 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioon” väljendiga 
“lineaarsete meediateenuste osutaja”; 
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“teleprogrammi toimetamise otsus” 
asendatakse väljendiga “audiovisuaalsete 
meediateenuste toimetamise otsus”; väljend 
“teleringhäälingutegevus” asendatakse 
väljendiga “audiovisuaalsete 
meediateenustega seotud tegevus” ja väljend 
“kus ta kõigepealt alustas 
ringhäälingusaadete edastamist” asendatakse 
väljendiga “kus ta oma tegevust kõigepealt 
alustas”, väljend “otsused teleprogrammi 
kohta” asendatakse väljendiga “otsused 
audiovisuaalsete meediateenuste kohta”.

väljend “teleprogrammi toimetamise otsus” 
asendatakse väljendiga “lineaarsete 
audiovisuaalsete meediateenuste 
toimetamise otsus”; väljend 
“teleringhäälingutegevus” asendatakse 
väljendiga “lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenustega seotud tegevus” ja väljend 
“kus ta kõigepealt alustas 
ringhäälingusaadete edastamist” asendatakse 
väljendiga “kus ta oma tegevust kõigepealt 
alustas”, väljend “otsused teleprogrammi 
kohta” asendatakse väljendiga “otsused 
lineaarsete audiovisuaalsete meediateenuste 
kohta”.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 176
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C A (uus)
Artikli 2 lõige 3 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

c a) Lisatakse järgmine uus lõige 3 a:
3 a. Mittelineaarsete teenuste osas võivad 
liikmesriigid võtta meetmeid vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ (elektroonilise kaubanduse 
direktiiv) artikli 3 lõigetele 3 kuni 5 ja 
artikli 12 lõikele 3.

Or. de

Selgitus

Artiklile 2 tuleb lisada uus lõige, mille eesmärk on selgitada, et liikmesriikidel on õigus 
keelata mittelineaarsed teenused, nagu praegu lubatud kooskõlas elektroonilise kaubanduse 
direktiiviga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 177
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C A (uus)
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Artikli 2 lõige 3 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c a) Lisatakse järgmine lõige 3 a:
3 a. Kui meediateenuse osutaja 
registrijärgne asukoht on ühes 
liikmesriigis, kuid oluline osa rahalistest 
vahenditest tuleneb lineaarsete või 
mittelineaarsete audiovisuaalteenuste 
osutamisest teises liikmesriigis, loetakse 
tema asukohaks see liikmesriik, kus toimub 
oluline osa kõnesoleva meediateenuse 
osutaja tegevusest.

Or. fr

Selgitus

Teenuseosutaja asukohariigi või -maa kindlakstegemisel tuleks kasutusele võtta 
majandustegevuse kriteerium, sest see on neutraalne ja tõhus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 178
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT E
Artikli 2 lõige 5 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(e) Lõikes 5 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioon” väljendiga 
“meediateenuse osutaja” ja artikkel 52 
asendatakse artikliga 43. 

e) Lõikes 5 asendatakse sõna 
“ringhäälinguorganisatsioon” väljendiga 
“audiovisuaalsete meediateenuste osutaja” 
ja artikkel 52 asendatakse artikliga 43.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 179
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT F

Artikli 2 lõike 6 esimesed lõigud a (uus) ja b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Direktiivi ei kohaldata teenustele, milles 
audiovisuaalne sisu on puhtjuhuslik ega 
kanna teenuse peamist otstarvet.
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Direktiivi kohaldamisalast jäävad välja 
elektroonilised ajalehed, perioodilised 
väljaanded, ajakirjad, žurnaalid või 
raamatud, kui visuaalne sisu on peamiselt 
staatiline." 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 180
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT G
Artikli 2 lõige 7 (direktiiv 89/552/EMÜ)

“7. Liikmesriik võib kuritarvituse või pettuse 
vältimiseks võtta asjakohaseid meetmeid 
teises liikmesriigis registreeritud 
meediateenuste osutajate vastu, kelle kogu 
tegevus või osa tegevusest on suunatud 
esimese liikmesriigi territooriumile. Esimene 
liikmesriik peab sellekohased tõendid 
esitama iga juhtumi puhul eraldi.

“7. Liikmesriik võib kuritarvituse või pettuse 
vältimiseks käesolevast direktiivist 
väljajäävas avaliku korraga seotud 
valdkonnas võtta asjakohaseid meetmeid 
teises liikmesriigis registreeritud 
meediateenuste osutajate vastu, kelle kogu 
tegevus või osa tegevusest on suunatud 
esimese liikmesriigi territooriumile. Esimene 
liikmesriik peab sellekohased tõendid 
esitama iga juhtumi puhul eraldi. 
Liikmesriigid ei häiri teenuste vaba 
liikumist põhjustel, mis kuuluvad käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatavatesse 
valdkondadesse.

Or. en

Selgitus

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 181
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B

Artikli 2a lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) Lõikes 2 asendatakse „artikkel 22a” 
„artikliga 3e”. 

b) lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

2. Liikmesriigid võivad ajutiselt teha erandi 
lõikest 1, kui on täidetud järgmised 
tingimused:
a) teisest liikmesriigist edastatav 
audiovisuaalne meediateenus rikub selgelt, 
oluliselt ja raskelt artikli 22 lõikeid 1 ja 2 
ja/või artikleid 3d ja 3e;
b) eelnenud 12 kuu jooksul on 
meediateenuse osutaja punktis a osutatud 
sätet/sätteid rikkunud vähemalt kaks korda;

c) asjaomane liikmesriik on meediateenuse 
osutajale ja komisjonile kirjalikult teatanud 
väidetavatest rikkumistest ja meetmetest, 
mida ta kavatseb võtta, kui taoline 
rikkumine toimub uuesti;
d) nõupidamised edastava liikmesriigi ja 
komisjoniga ei ole andud rahuldavat 
lahendust 15 päeva jooksul alates punktis c 
nimetatud teatamisest ja väidetav 
rikkumine on jätkuv.
Komisjon otsustab kahe kuu jooksul pärast 
liikmesriigi võetavatest meetmetest 
teatamist, kas need meetmed on kooskõlas 
ühenduse õigusega. Kui komisjon otsustab, 
et meetmed ei ole ühenduse õigusega 
kooskõlas, nõutakse liikmesriigilt 
kõnealuste meetmete kohaldamise 
viivitamatut lõpetamist.
3. Lõige 2 ei piira ühegi menetluse, 
õiguskaitsevahendi ega sanktsiooni 
kohaldamist kõnealuse rikkumise suhtes 
selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla 
asjaomane meediateenuse osutaja kuulub.

Or. en
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Selgitus

Erandi tegemine esimese lõike kohaldamisse, samuti selle tegemiseks vajalikud tingimused, 
peavad hõlmama kõiki audiovisuaalseid meediateenused ja mitte ainult telesaateid. Eriti 
seoses alaealiste kaitsega peab artikkel sisaldama ka mittelineaarseid teenuseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 182
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid võivad nende 
jurisdiktsiooni all olevatelt meediateenuste 
osutajatelt nõuda käesoleva direktiiviga 
reguleeritud valdkondades üksikasjalikumate 
või rangemate eeskirjade järgimist.

1. Liikmesriigid võivad nende 
jurisdiktsiooni all olevatelt meediateenuste 
osutajatelt nõuda käesoleva direktiiviga 
reguleeritud valdkondades üksikasjalikumate 
või rangemate eeskirjade järgimist, kuid 
selliseid eeskirju ei saa kohaldada 
meediateenuste osutajatele, kes edastavad 
teistest liikmesriikidest vastavalt 
päritoluriigi põhimõttele.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et päritoluriigi põhimõtet tuleb kohaldada selleks, et tagada teenuste osutajatele 
õiguskindluse miinimumtase.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 183
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega ja oma õigusaktide raames, et 
nende jurisdiktsiooni all olevad 
meediateenuste osutajad järgivad 
tegelikkuses käesoleva direktiivi sätteid.

2. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega ja oma õigusaktide raames, et 
nende jurisdiktsiooni all olevad 
meediateenuste osutajad järgivad 
tegelikkuses käesoleva direktiivi sätteid ning 
näevad mittejärgimise korral ette sobivad 
sanktsioonid, mis päädivad telesaadete 
edastamise loa peatamise või kehtetuks 
tunnistamisega.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 184
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 2 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

2 a. Liikmesriigid tagavad, et teave 
direktiivi kohaldamise kohta saadetakse 
ühenduse institutsioonidele kord aastas.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 185
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

3. Artiklis 2 nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks soodustavad liikmesriigid
kaas- ja/või isereguleerimise korda 
käesoleva direktiiviga kooskõlastatud 
valdkondades Kõnealune kord peab olema 
põhiliste huvirühmade seas laialt 
aktsepteeritud ja nägema ette tõhusa 
jõustamise.

Or. en

Selgitus

Nii kaasreguleerimine kui ka isereguleerimine on tõhusad viisid käesoleva direktiivi 
eesmärkide elluviimiseks ja jõustamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 186
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

3. Liikmesriigid soodustavad käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatavates 
valdkondades kaas- ja isereguleerimise 
korda riiklikul tasandil reguleerimise 
vahendina, mis põhineb riiklike organite 
vahelisel koostööl ja isereguleerimisel.
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

Or. en

Selgitus

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers. Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 187
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades.
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

3. Käesoleva direktiivi rakendamiseks ja 
jõustamiseks soodustavad liikmesriigid ise-
ja kaasreguleerimise süsteeme käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Need peavad olema asjaomaste 
liikmesriikide põhiliste huvirühmade seas 
laialt aktsepteeritud ja nägema ette tõhusa 
jõustamise.

Or. de
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(Tõlkija märkus: Muudatusettepanekuga lisatud sõna "ise-" on komisjoni ettepaneku 
eestikeelses versioonis juba olemas.)

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et mõiste "kaasreguleerimine" hõlmab ka enesekontrolli ja 
isereguleerimist tingimusel, et lõplik vastutus on liikmesriikidel. Lisaks sellele peaks mõiste 
"laialt aktsepteeritud" olema seotud vaid laialt aktsepteeritusega teatud liikmesriigis, mitte 
ühendustes tervikuna. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 188
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

3. Direktiivi eesmärkide saavutamiseks on 
liikmesriikidel vabadus soodustada ise-
ja/või kaasreguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

Or. en

Selgitus

Mitmed liikmesriigid on juba loonud toimivad ja tõhusad isereguleerimise vahendid, millega 
lahendatakse käesolevas direktiivis käsitletavaid meediapoliitikaga seotud küsimusi. Nende 
isereguleerimise vahendite kasutamist tulevikus ei tohiks kahtluse alla seada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 189
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

3. Liikmesriigid soodustavad ise- ja 
kaasreguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.
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Or. en

(Tõlkija märkus: muudatusettepanekuga lisatud sõna "ise-" on komisjoni ettepaneku 
eestikeelses verisoonis juba olemas.)

Selgitus

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 190
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
isereguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades. 
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.”

3. Liikmesriigid soodustavad ise- ja 
kaasreguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades.
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.”

Or. it

(Tõlkija märkus: muudatusettepanekuga lisatud sõna “ise-“ on komisjoni ettepaneku 
eestikeelses versioonis juba olemas.)

Selgitus

Tuleb rõhutada, et eelkõige seoses pealetungiva ja kõrgtehnoloogilise meediaga on vajalik 
piirata õigust teabele üksikisiku väärikuse austamise ja eraelu puutumatuse kaitse 
põhimõtetega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 191
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone 
ilma juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

1. Sõltuvalt asjaomaste 
ringhäälinguorganisatsioonide vahelistest 
lepingulistest kokkulepetest võivad
liikmesriigid tagada, et lühiuudiste puhul ei 
jäeta teistes liikmesriikides registreeritud 
ringhäälinguorganisatsioone ilma 
juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel ning õiglase 
tasu eest avalikkusele suurt huvi 
pakkuvatest üritustest, mida edastab nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

Or. en

Selgitus

Direktiivi sõnastus peaks kajastama asjaolu, et lühiülevaate edastamise õigust 
praktiseeritakse tavaliselt kahepoolsete lepinguliste kokkulepete kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 192
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone 
ilma juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone ja 
ringhäälinguorganisatsioonide nimel 
toimivaid uudisteagentuure ilma 
juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel suurt huvi 
pakkuvatest üritustest.

Or. en
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Selgitus

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the reference to intermediaries in Recital 
27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking place 
outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries such as 
news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news agencies 
in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international news 
material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to broadcasters, by 
excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical than real because of 
the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, particularly when a news 
event is unexpected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 193
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone 
ilma juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone 
ilma juurdepääsust õiglaselt tasustatud ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

Or. en

Selgitus

Lühivõtted peaksid olema kättesaadavad ka teistele, sealhulgas uudisteagentuuridele, kui 
õiguste eest tasutakse õiglaselt ja neid tunnistatakse avalikult.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 194
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste 1. Iga liikmesriik tagab, et lühiuudiste puhul 
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puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud ringhäälinguorganisatsioone 
ilma juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

ei jäeta teistes liikmesriikides registreeritud 
ringhäälinguorganisatsioone ilma 
juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatest üritustest, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

Or. de

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et direktiiviga kehtestatakse kogu ühendust hõlmav õigus edastada 
lühiuudiseid. 

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

Muudatusettepanek 195
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

. 1 a. Liikmesriigid võivad teha ettepaneku, 
et mõnesid ühiskonna jaoks olulise 
tähtsusega sündmusi, mida ei ole lisatud 
artikli 3 a loetelusse, ei edastaks 
ainuõiguslikult asjaomase liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
ringhäälinguorganisatsioonid, kui 
sündmuste suur tähtsus, ettenägematu laad 
ja ajalised põhjused seda nõuavad. Selliste 
taotluste osas kohaldatakse kiirendatud 
kontrollimenetlust vastavalt artikli 3 a 
lõikele 2.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 196
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et nende jurisdiktsiooni 
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alla kuuluvaid autoriseeritud 
ringhäälinguorganisatsioone ja teistes 
liikmesriikides registreeritud 
ringhäälinguorganisatsioone ei jäeta ilma 
juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel avalikkusele 
suurt huvi pakkuvatele üritustele, mida 
edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon ning mille eest 
saadakse asjakohast tasu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek lühiülevaate edastamise õiguse kohta ei taga kodanikele juurdepääsu 
avalikkusele suurt huvi pakkuvaid üritusi käsitlevale teabele. Seega tuleb kehtestada kogu 
ühendust hõlmav lühiülevaadete edastamise õigus. Lisaks aitaks selline säte liikuda jätkuvalt 
ajakohase eesmärgi suunas, mille kohaselt tuleks EÜ direktiiv ühtlustada vastava Euroopa 
Nõukogu konventsiooniga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 197
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
vabalt valida edastava 
ringhäälinguorganisatsiooni signaalist 
lühiuudiseid, viidates vähemalt nende 
allikale.

2. Autoriseeritud
ringhäälinguorganisatsioonid võivad vabalt 
valida edastava ringhäälinguorganisatsiooni 
signaalist lühiuudiseid, viidates vähemalt 
nende allikale, või neile võidakse anda 
üritusele juurdepääs lühiülevaate 
edastamiseks.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs üritusele endale võib samuti olla alternatiiv lühiülevaadeteks vajaliku materjali 
saamiseks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 198
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Ringhäälinguorganisatsioonid võivad
vabalt valida edastava 
ringhäälinguorganisatsiooni signaalist 
lühiuudiseid, viidates vähemalt nende 
allikale.

2. Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
vabalt valida edastava 
ringhäälinguorganisatsiooni signaalist 
lühiuudiseid, viidates vähemalt nende 
allikale, või liikmesriigi õiguse kohaselt 
saada ise ürituse edastamiseks sellele 
juurdepääsu.

Or. de

Selgitus

See peaks olema liikmesriigi otsustada, kas õigus edastada lühiuudiseid tagatakse füüsilise 
juurdepääsu andmisega üritusele või üksnes signaalile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 199
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3b lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
vabalt valida edastava
ringhäälinguorganisatsiooni signaalist 
lühiuudiseid, viidates vähemalt nende 
allikale.

2. Ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
vabalt valida ja edastada
ringhäälinguorganisatsiooni signaalist 
lühiuudiseid, eeldusel et nad viitavad
vähemalt nende allikale.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 200
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3c lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)
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Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
teevad teenuste vastuvõtjatele kergesti, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvad lineaarsete audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajad teevad teenuste 
vastuvõtjatele kergesti, vahetult ja püsivalt 
kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Võimaldab liikmesriikidel kasutada ise- ja kaasreguleerimist.

Direktiivi peaks kohaldama ainult lineaarsetele teenustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 201
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 3c lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
teevad teenuste vastuvõtjatele kergesti, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
teevad teenuste vastuvõtjatele kergesti, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks lihtsasti 
kasutatava digitaalaadressi, mis sisaldab
vähemalt järgmise teabe:

Or. es

Selgitus

Aja kokkuhoidmiseks on soovitav anda kasutajatele üksikasjalikku teavet sellise mehhanismi 
abil, mis ei pikenda põhjendamatult tiitreid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 202
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3c lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)
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Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
teevad teenuste vastuvõtjatele kergesti, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvad audiovisuaalsete meediateenuste 
osutajad teevad teenuste vastuvõtjatele 
kergesti, vahetult ja püsivalt kättesaadavaks 
vähemalt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Keelekasutus peaks olema ühtne ning võimaldama liikmesriikidel kasutada ise- ja 
kaasreguleerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 203
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3c lõike 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) meediateenuste osutaja registreeritud 
asukoha geograafiline aadress;

b) meediateenuste osutaja registreeritud 
asukoha geograafiline ja postiaadress;

Or. en

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

Muudatusettepanek 204
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3c punkt d a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

d a) osutamine alaealiste jaoks sobimatule 
ainesele või toimivatele 
filtreerimissüsteemidele, mis takistavad 
alaealiste juurepääsu nende 
psühhofüüsilist arengut kahjustada võivale 
teabele.

Or. it
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Selgitus

Artiklis 3 c määratakse kindlaks audiovisuaalsete meediateenuste osutajatele esitatavad 
miinimumnõuded; kõnealused nõuded ei saa piirduda teenuse osutajate lihtsa tuvastamisega, 
vaid need peaksid hõlmama ka teenuse osutajate poolt alaealiste kaitseks kasutatavaid 
erimeetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 205
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3d (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid
meetmeid tagamaks, et nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaid audiovisuaalseid 
meediateenuseid ei tehta kättesaadavaks 
viisil, mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut.

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et ende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvaid lineaarseid audiovisuaalseid 
meediateenuseid ei tehta kättesaadavaks 
viisil, mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut.

Or. en

Selgitus

Võimaldab liikmesriikidel kasutada ise- ja kaasreguleerimist.

Käesolevat direktiivi peaks kohaldama ainult lineaarsetele teenustele.

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

Muudatusettepanek 206
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3d (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid 
audiovisuaalseid meediateenuseid ei tehta 
kättesaadavaks viisil, mis võib tõsiselt 
kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut.

1. Keelatud on saated ja audiovisuaalsed 
meediateenused, mis võivad tõsiselt 
kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut.

2. Liikmesriigid võtavad nimetatud keelu 
kohaldamise tagamiseks meetmed.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 207
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3d (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid
meetmeid tagamaks, et nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaid audiovisuaalseid 
meediateenuseid ei tehta kättesaadavaks 
viisil, mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut.

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et ende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvaid audiovisuaalseid meediateenuseid 
ei tehta kättesaadavaks viisil, mis võib 
tõsiselt kahjustada alaealiste füüsilist, 
vaimset või kõlbelist arengut.

Or. en

Selgitus

Keelekasutus peaks olema ühtne ning võimaldama liikmesriikidel kasutada ise- ja 
kaasreguleerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 208
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3d (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaid audiovisuaalseid 
meediateenuseid ei tehta kättesaadavaks 
viisil, mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut.

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvaid audiovisuaalseid 
meediateenuseid ja audiovisuaalseid 
kommertsteadaandeid ei tehta 
kättesaadavaks viisil, mis võib tõsiselt 
kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut.

Or. en
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Selgitus

Artikli sõnastus on liiga piirav. Sõltumata audiovisuaalsete meediateenuste liigist on 
alaealiste heaolu kaitse põhimõte liiga oluline, et seda kahjustada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 209
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3d esimene a lõik (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Eelkõige tagavad nad, et luba ei antaks 
selliste kaupade kommertsteadaanneteks, 
sponsorlusteadeteks, reklaamiks või 
tooteasetuseks, mis on toodetud laste tööjõu 
kasutamist keelustava rahvusvahelise 
õigusega vastuolus olevates tingimustes.

Or. fr

Selgitus

Oleks silmakirjalik väidetavalt kaitsta alaealiste kõlbelist arengut, kui noorte tarbijate 
tähelepanu juhitakse toodetele, mis on valmistatud ebaseaduslikult, kasutades laste tööjõudu. 

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

Muudatusettepanek 210
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3d esimene lõik a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
ei edasta mingil juhul lastepornot 
sisaldavat ainest, nähes selle eest ette 
haldus- ja kriminaalkaristused.

Or. it
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Selgitus

Arvestades, et mitmetes liikmesriikides esineb laste kadumist ja tapmist, pedofiiliaga seotud 
kuritegusid, pornograafilise ainese levimist, Internati-lehekülgi, mis kutsuvad üles lapsi ära 
kasutama ning naiste vastu suunatud vägivalda, tekib üha enam vajadus võidelda teravalt ja 
otsustavalt sotsiaalse katku vastu, mis tabab eelkõige täiesti kaitsetut ja süütut vanuserühma.

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

Muudatusettepanek 211
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3d esimene lõik b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
pakuvad alaealiste psühhofüüsilisele 
arengule kahjuliku ainese 
filtreerimissüsteeme.

Or. it

Selgitus

Arvestades, et mitmetes liikmesriikides esineb laste kadumist ja tapmist, pedofiiliaga seotud 
kuritegusid, pornograafilise ainese levimist, Internati-lehekülgi, mis kutsuvad üles lapsi ära 
kasutama ning naiste vastu suunatud vägivalda, tekib üha enam vajadus võidelda teravalt ja 
otsustavalt sotsiaalse katku vastu, mis tabab eelkõige täiesti kaitsetut ja süütut vanuserühma.

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

Muudatusettepanek 212
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3d esimene lõik c (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid kutsuvad audiovisuaalsete 
meediateenuste osutajaid üles edendama 
teabekampaaniaid, mille eesmärk on naiste 
ja alaealiste vastu suunatud vägivalla 
vältimine, võimaluse korral tehakse 
koostööd asjaomases sektoris tegevate 
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avalike või eraorganisatsioonide ja 
üksustega.

Or. it

Selgitus

Arvestades, et mitmetes liikmesriikides esineb laste kadumist ja tapmist, pedofiiliaga seotud 
kuritegusid, pornograafilise ainese levimist, Internati-lehekülgi, mis kutsuvad üles lapsi ära 
kasutama ning naiste vastu suunatud vägivalda, tekib üha enam vajadus võidelda teravalt ja 
otsustavalt sotsiaalse katku vastu, mis tabab eelkõige täiesti kaitsetut ja süütut vanuserühma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 213
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3e (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate teenuseosutajate audiovisuaalsed 
meediateenused ja audiovisuaalsed 
kommertsteadaanded ei sisalda vihkamisele 
õhutamist soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.

1. Keelatud on saated või audiovisuaalsed 
meediateenused ja audiovisuaalsed 
kommertsteadaanded, mis sisaldavad mis 
tahes viisil vihkamisele õhutamist soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal.

2. Liikmesriigid võtavad nimetatud keelu 
kohaldamise tagamiseks meetmed.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 214
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3e (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate teenuseosutajate audiovisuaalsed 
meediateenused ja audiovisuaalsed 

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate teenuseosutajate audiovisuaalsed 
meediateenused ja audiovisuaalsed 
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kommertsteadaanded ei sisalda vihkamisele 
õhutamist soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.

kommertsteadaanded ei sisalda vihkamisele 
õhutamist soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.
Lisaks sellele tagavad nad, et 
meediateenuste osutajaid innustatakse ja 
toetatakse füüsilise või vaimse puudega 
isikutele juurdepääsu hõlbustamisel.

Or. fr

Selgitus

Diskrimineeriva sisu keelustamise rõhutamine ei ole piisav – tuleb konkreetselt sõnastada 
selline sotsiaalselt, majanduslikult ja kultuuriliselt oluline küsimus nagu saadete 
kättesaadavus puudega isikutele ja eakatele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 215
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikkel 3f (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega 
Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 
kättesaadavust artikli 6 tähenduses, kui see 
on teostatav. 

välja jäetud

2. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
meediateenuste osutajad ei edasta 
kinematograafiateoseid väljaspool 
autoriõiguste omanikega kokkulepitud 
ajavahemikku.
3. Liikmesriigid annavad komisjonile 
hiljemalt käesoleva direktiivi 
vastuvõtmisele järgneva neljanda aasta 
lõpuks ja seejärel iga kolme aasta järel aru 
lõikes 1 sätestatud meetme rakendamisest.
4. Komisjon annab liikmesriikide esitatud 
teabe alusel Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule lõike 1 kohaldamisest aru, võttes 
arvesse turu ja tehnoloogia arengut.

Or. es

Selgitus

Teenuste spetsialiseerumisel sünnivad teemakanalid ning digitaalajastu toob endaga 
lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste mitmekesisuse suurenemise. Seetõttu on kvootide 
kehtestamise vajadus iganenud. Teenuse osutajate pakutavate teenuste liik sõltub tarbijate, 
mitte õiguslooja huvidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 216
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega 
Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 
kättesaadavust artikli 6 tähenduses, kui see 
on teostatav. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 13 selgitust seoses direktiivi kohaldamisala laiendamisega mittelineaarsetele 
teenustele. Kehtiva direktiivi artiklid 4 ja 5 sisaldavad sätteid lineaarsete teenuste kvootide 
kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 217
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 1. Liikmesriigid julgustavad nende 
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jurisdiktsiooni alla kuuluvad
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav. 

jurisdiktsiooni alla kuuluvaid
audiovisuaalsete meediateenuste osutajaid
edendama asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav.

Or. en

Selgitus

Seoses mitmekesisema teenuste valikuga on sätted kvootide kohta ebavajalikud. Euroopa 
päritoluga teoste tootmise ja edastamise julgustamiseks on tunduvalt tõhusamaid vahendeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 218
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses.

Or. en

Selgitus

1989. aastal oli selle artikli mõte Euroopa päritoluga teoste edendamise nõude sujuv ja 
järkjärguline kohaldamine. Tänapäeval on seoses Lissaboni strateegiaga vaja kehtestada 
selles osas rangemad nõuded, et soodustada Euroopa audiovisuaaltööstust ja säilitada 
Euroopa kultuuriline mitmekesisus. Seega ei ole liikmesriikidel vabandust Euroopa 
päritoluga teoste edendamisest kõrvale hoidmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lena Ek

Muudatusettepanek 219
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega
Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 
kättesaadavust artikli 6 tähenduses, kui see 
on teostatav. 

1. Liikmesriigid julgustavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja kättesaadavust artikli 6 
tähenduses, kui see on teostatav.

Or. en

Selgitus

Mittelineaarsete teenuste turg on väga varajases arengustaadiumis. Kultuuriliste kvootide või 
finantspanuste kehtestamine, kui see üldse on teostatav, ohustab uute teenuste arengut. 
Levitamise väiksemal piiramisel oleks samuti positiivne mõju kultuurilisele mitmekesisusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 220
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad lineaarsete
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav.

Or. en

Selgitus

Tellitavate toodete puhul on tarbijal palju suurem ja laiaulatuslikum audiovisuaalse sisu 
valik. Samuti on neil võimalus valida millal ja millist sisu nad vaadata tahavad. See muudab 
kvoodid ja tootmiskohustuse mittelineaarses maailmas ülearuseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 221
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõike 1 esimene a lõik (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)
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Mittelineaarsete teenuste puhul võib see 
toimuda muuhulgas järgmisel viisil: 
miinimuminvesteeringud Euroopa 
toodangusse vastavalt käibele, Euroopa 
toodangu minimaalne osakaal 
videotellimiskataloogides ja Euroopa 
toodangu silmatorkav esitusviis 
elektroonilistes saatekavades.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et direktiiv sisaldaks sätteid, mille alusel peavad ka mittelineaarsed teenused 
osalema Euroopa päritoluga teoste toetamises ja propageerimises. Neid teenuseid osutavad 
kõige sagedamini suured ettevõtted, kellel on oluliselt enam rahalisi vahendeid kui 
ringhäälinguorganisatsioonidel, nagu telekommunikatsioonioperaatorid, internetiteenuste 
pakkujad jt. Kultuurilise mitmekesisuse kaitsmise kohustuse panemine ainult 
ringhäälinguorganisatsioonidele võib tõsiselt kahjustada Euroopa päritoluga teoste loomist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 222
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajad 
edendavad (võimaluse korral otseselt kaasa 
aidates) asjakohaste meetmetega Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust, 
austades konkurentsi erinevate 
müügiturgude vahel, artikli 6 tähenduses, 
edastades neid teoseid vähemalt 40% 
ulatuses edastavate teoste koguhulgast;
nimetatud kvooti kohaldatakse iga päev 
ning vähemalt 20% teostest edastatakse 
vaadatavuse ja kuulatavuse tippajal.

Or. it

Selgitus

Ameerika Ühendriikide, India, Ladina-Ameerika ja Hiina tööstustega konkureerides peab 
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Euroopa tööstus edu saavutamiseks omama juurdekasvu määra, mis on võimalik ainult siis, 
kui tagatakse toodetud teoste edastamine ja eetrisse andmine.

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

Muudatusettepanek 223
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g sissejuhatav osa ja punktid a, b ja c (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
järgivad Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtteid ning vastavad 
eelkõige järgmistele nõuetele:

a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt 
äratuntavad. Varjatud audiovisuaalsed 
kommertsteadaanded on keelatud;

a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi:

i) kahjustada inimväärikust;
ii) sisaldada diskrimineerimist soo, rassi, 
etnilise päritolu, veendumuste, puude, 
vanuse ega seksuaalse sättumuse põhjal;

iii) olla usuliste või poliitiliste veendumuste 
suhtes solvavad;
iv) soodustada tervist või ohutust 
kahjustavat käitumist;
v) soodustada keskkonnakaitset kahjustavat 
käitumist;

b) audiovisuaalsetes kommertsteadaannetes 
ei tohi kasutada alalävisele tajule suunatud 
võtteid;

b) audiovisuaalsetes kommertsteadaannetes 
ei tohi kasutada alalävisele tajule suunatud 
võtteid;

c) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi:
i) sisaldada mingisugust diskrimineerimist 
rassi, soo ega rahvuse põhjal;
ii) olla usuliste või poliitiliste veendumuste 
suhtes solvavad;
iii) soodustada tervist või ohutust 
kahjustavat käitumist;

c) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt 
äratuntavad; varjatud audiovisuaalsed 
kommertsteadaanded on keelatud.
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iv) soodustada keskkonnakaitset 
kahjustavat käitumist.

Or. it

(Komisjoni teksti punktid a ja c on parlamendi ettepanekus vahetanud kohad ja muutunud 
punktideks c ja a. Endist punkti c (nüüd punkt a) on muudetud.)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada mittediskrimineerimisega seotud sätteid vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 21 ning kasutada kehtiva direktiivi põhjalikumat 
sõnastust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 224
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded, mida 
edastatakse osana lineaarsest 
audiovisuaalsest meediaprogrammist,
vastavad järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Lineaarsete audiovisuaalsete kommertsteadaannete mõistet piirates vähendatakse segaduse 
tekkimise ohtu muudes ELi õigusaktides kasutatud kommertsteadaannete mõistetega (näiteks 
direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta ja direktiiv elektroonilise side andmekaitse kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 225
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)
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Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
järgivad Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtteid ning vastavad 
eelkõige järgmistele nõuetele:

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 226
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
teenuseosutajate edastatavad 
audiovisuaalsed kommertsteadaanded, mida 
edastatakse osana lineaarsest 
audiovisuaalsest meediaprogrammist,
vastavad järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Lineaarsete audiovisuaalsete kommertsteadaannete mõistet piirates vähendatakse segaduse 
tekkimise ohtu muudes ELi õigusaktides kasutatud kommertsteadaannete mõistetega (näiteks 
direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta ja direktiiv elektroonilise side andmekaitse kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 227
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)

(a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt äratuntavad. 
Varjatud audiovisuaalsed 

a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt äratuntavad 
ning ülejäänud saatest nii ajas kui ruumis 
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kommertsteadaanded on keelatud; optiliste ja akustiliste vahendite abil selgelt 
eristatavad. Varjatud audiovisuaalsed 
kommertsteadaanded on keelatud;

Or. fr

Selgitus

Reklaami ja saadete lahushoidmise põhimõte on televaataja/tarbija kaitse seisukohast oluline, 
mistõttu tuleb reklaam selgelt eristada nii optiliste kui akustiliste vahendite abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis

Muudatusettepanek 228
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)

(a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt äratuntavad. 
Varjatud audiovisuaalsed
kommertsteadaanded on keelatud;

a) audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad olema sellistena selgelt äratuntavad. 
Varjatud reklaam, liigne esiletõstmine või 
toodete lisamine on keelatud.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 uute punktidega k a ja k b.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 229
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 g punkti c punkt i (direktiiv 89/552/EMÜ)

(i) sisaldada mingisugust diskrimineerimist
rassi, soo ega rahvuse põhjal;

i) olla diskrimineerivalt solvav rassi, soo
ega rahvuse põhjal;

Or. en
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Selgitus

Reklaami keelamine diskrimineerimise alusel on liiga laiaulatuslik ja selle reguleerimine 
oleks raske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 230
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkti c alapunktid i ja ii (direktiiv 89/552/EMÜ)

i) sisaldada mingisugust diskrimineerimist 
rassi, soo ega rahvuse põhjal;

i) kahjustada inimväärikust;

ii) olla usuliste või poliitiliste veendumuste 
suhtes solvavad;

ii) rikkuda laste õigusi;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 231
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 g punkti c punkt ii (direktiiv 89/552/EMÜ)

(ii) olla usuliste või poliitiliste veendumuste 
suhtes solvavad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõikide audiovisuaalsete meediateenuste ja audiovisuaalsete kommertsteadaannete suhtes 
peaks kehtima ühised kaitsestandardid, ja seega teeme eespool toodud ettepaneku, et vältida 
lisapiiranguid võrreldes ajakirjandusvabadusega seotud teadannetega. Inimväärikus jääb 
kaitse esmaseks eesmärgiks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 232
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 g punkti c punkt iv (direktiiv 89/552/EMÜ)

(iv) soodustada keskkonnakaitset 
kahjustavat käitumist.

iv) soodustada keskkonnakaitset tõsiselt
kahjustavat käitumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekst on liiga kaugeleulatuv. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 233
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi põhjustada moraalset ega füüsilist kahju 
alaealistele. Seega ei või nad otseselt 
keelitada alaealisi ostma toodet või teenust, 
kasutades ära nende kogenematust või 
kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid 
veenma oma vanemaid või teisi ostma 
reklaamitavat toodet või teenust, kasutada 
ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate 
või muude isikute suhtes ega põhjendamatult 
näidata alaealisi ohtlikes olukordades.”

f) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi põhjustada moraalset ega füüsilist kahju 
alaealistele. Seega ei või nad otseselt või 
kaudselt keelitada alaealisi ostma toodet või 
teenust, ärgitada neid otseselt või kaudselt 
veenma oma vanemaid või teisi ostma 
reklaamitavat toodet või teenust, kasutada 
ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate 
või muude isikute suhtes ega põhjendamatult 
näidata alaealisi ohtlikes olukordades, välja 
arvatud juhul, kui see on vajalik õppimise 
või koolitamise eesmärgil. 
Liikmesriigid peaksid ergutama 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajaid 
looma tegevusjuhendi selliste lastesaadete 
kohta, mis sisaldavad reklaami 
ebatervislike ja kohatute toitude ning 
jookide, sealhulgas kõrge rasva-, suhkru-
ja soolasisaldusega toidud või alkohoolsed 
joogid, või mida katkestatakse nende 
toodete reklaamimise, sponsimise või 
turustamise eesmärgil.
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Or. en

Selgitus

Meediateenuste osutajad peavad vastutustundlikult suhtuma laste heaolusse, mida on 
võimalik saavutada isereguleerimise abil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 234
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)

(f) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi põhjustada moraalset ega füüsilist kahju 
alaealistele. Seega ei või nad otseselt 
keelitada alaealisi ostma toodet või teenust, 
kasutades ära nende kogenematust või 
kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid 
veenma oma vanemaid või teisi ostma 
reklaamitavat toodet või teenust, kasutada 
ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate 
või muude isikute suhtes ega põhjendamatult 
näidata alaealisi ohtlikes olukordades.”

f) audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei 
tohi põhjustada moraalset ega füüsilist kahju 
alaealistele. Seega ei või nad otseselt 
keelitada alaealisi ostma toodet või teenust, 
kasutades ära nende kogenematust või 
kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid 
veenma oma vanemaid või teisi ostma 
reklaamitavat toodet või teenust, kasutada 
ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate 
või muude isikute, eriti eeskujude ja 
autoriteetsete isikute suhtes ega 
põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes või 
alandavates olukordades.”

Or. en

Selgitus

Mainida tuleb ka eeskujude ja autoriteetsete isikute järjest suurenevat mõju alaealistele. 
Alaealiste väärikuse kaitsmisel tuleb olla ülimalt hoolikas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 235
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 g punkt f a (uus) ja f b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

f a) komisjoni koostatavale 
toiteaineprofiilile mittevastavaid toite ja 
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jooke käsitlevaid audiovisuaalseid 
kommertsteadaandeid, sealhulgas 
tooteasetust, ei või edastada kella 6.00 ja 
21.00 vahelisel ajal.
f b) toitaineprofiilid koostatakse arvestades 
eriti teatud toitainete ja muude ainete, nagu 
rasva, küllastunud rasvhapete, 
transrasvhapete, suhkru ja soola/naatriumi 
sisaldust toidus.

Or. en

Selgitus

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Muudatusettepanek 236
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt f a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

f a) telereklaam ei tohi põhjustada 
alaealistele moraalset ega füüsilist kahju 
ning peab seetõttu vastama alaealiste 
kaitsmise eesmärgil järgmistele nõuetele:
a) mitte ergutama otseselt alaealisi ostma 
toodet või teenust, kasutades ära nende 
kogenematust või kergeusklikkust; 
b) mitte ergutama otseselt alaealisi veenma 
oma vanemaid või teisi ostma reklaamitavat 
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toodet või teenust; 
c) mitte kasutama ära erilist usaldust, mis 
alaealistel on oma vanemate, õpetajate või 
teiste isikute vastu; 
d) mitte näitama põhjendamatult alaealisi 
ohtlikes olukordades.

Lastele suunatud audiovisuaalsed 
meediateenused ja dokumentaalsaated ei 
tohi sisaldada tooteasetust.

Or. it

Selgitus

Alaealistele viitamine on väga oluline ja seetõttu tuleks sellele teemale osutada tekstis 
eespool. Lisaks eelistatakse komisjoni poolt pakutud uuele tekstile kehtivat teksti (artikkel 16), 
mis kaitseb alaealisi suuremal määral. 

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

Muudatusettepanek 237
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3g punkt f b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

f b) lastele jaoks ebatervislikku toitu ja 
toitumist propageeriv reklaam tuleb keelata 
ajavahemikus, mil lapsed kõige enam 
saateid kuulavad või vaatavad.

Or. it

Selgitus

Lastele suunatud reklaamides propageeritavad toitumisharjumused ja lastearstide poolt 
noortele ja kaitsetutele tarbijatele soovitatav toitumisviis ei lange kokku (nt laste 
ülekaalusisuse probleem). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 238
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 punkt a ja punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(a) sponsorlus või tooteasetus ei tohi mingil 
juhul mõjutada selliste audiovisuaalsete 
meediateenuste sisu või edastamisaega 
viisil, mis avaldaks mõju meediateenuse 
osutaja vastutusele ja sõltumatusele;

välja jäetud

(b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes;

Or. en

Selgitus

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres. Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant. Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 239
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
lineaarsed audiovisuaalsed meediateenused 
peavad vastama järgmistele nõuetele:

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et saadete sponsimine ja tooteasetus peavad vastama just 
esimesel korral kindlatele nõuetele. Kuigi traditsiooniliste ringhäälinguorganisatsioonide 
jaoks on tegemist lihtsustava meetmega, tähendab see tellitavate teenuste osas seni esinemata 
piirangute seadmist. See võib takistada uute ärimudelite edasist arengut. Eriti kannatavad 
asutamisel olevad ettevõtted valdkondades, mis võivad tekkida tarbija loodud sisu põhjal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 240
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
lineaarsed audiovisuaalsed meediateenused 
peavad vastama järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Need piirangud ei ole kohased mittelineaarsete teenuste puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 241
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
telesaated peavad vastama järgmistele 
nõuetele: 

Or. en

Selgitus

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.
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For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Muudatusettepanek 242
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad audiovisuaalsed 
meediateenused peavad vastama järgmistele 
nõuetele:

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanekus reguleeritakse sponsorlust ja tooteasetust koos artiklis 3 h, samas 
tuleks jätkuvalt teha vahet reklaami ja saate sisulise külje vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 243
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 sissejuhatav osa (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad 
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad audiovisuaalsed 
meediateenused peavad vastama järgmistele 
nõuetele:

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus käsitletakse sponsorlust ja tooteasetust koos artiklis 3h. See ei ole 
otstarbekas, sest sponsorluse puhul on reklaam ja saadete sisuline külg eristatavad, kuid 
tooteasetuse puhul on vahe põhimõtteliselt kadunud. Sellest tulenevalt hõlmab artikli 3h 
muudatusettepanek ainult sponsorlust. Uus artikkel 3 i sisaldab tooteasetust käsitlevaid 
sätteid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 244
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 punkt a a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

a a) need ei või sisaldada tooteasetust, mis 
esitleb tooteid liigselt esile tõstes. "Liigne 
esiletõstmine" tehakse kindlaks toote, 
teenuse või selle kaubamärgi korduva 
esinemise või selle esitlusviisi põhjal, 
arvestades programmi sisu, milles neid 
näidatakse.

Or. en

Selgitus

Liigselt esiletõstetud tooteasetus programmis häirib meediateenuse osutaja toimetamise 
vabadust. "Liigse esiletõstmise" piiramine tooteasetuse puhul aitab vältida varjatud reklaami 
ja tooteasetuse ebasoovitavaid viise. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 245
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes; 

b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes ega 
sisaldada saate ajal muid kui eraldiseisvaid 
ja pealetükkimatuid vihjeid nendele 
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kaupadele või teenustele;

Or. fr

Selgitus

Eraldiseisva ja pealetükkimatu tooteasetuse eesmärk on säilitada audiovisuaalse 
meediateenuse sisulise külje kvaliteeti ja objektiivsust.

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

Muudatusettepanek 246
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes; 

b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi soodustada teatud toodete või teenuste 
ostmist ja rentimist;

Or. it

Selgitus

Eesmärk on teha vahet reklaami ja saate sisulise külje vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 247
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt b (direktiiv 89/552/EMÜ)

(b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes; 

b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi soodustada kaupade või teenuste ostmist 
või rentimist, nad ei tohi sisaldada 
konkreetseid müügivihjeid kõnealuste 
kaupade või teenuste suhtes;

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 248
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 punkt b a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

b a) need ei või sisaldada liigselt esiletõstvat 
tooteasetust; seda liigselt esiletõstvat 
tooteasetust iseloomustab kõnealuse 
kaubamärgi, kauba või teenuse korduv 
näitamine või esitlemisviis, arvestades 
programmi sisu, milles neid näidatakse;

Or. en

Selgitus

Komisjon tutvustas liigse esiletõstmise kontseptsiooni oma tõlgendavas teatises, mis käsitles 
teatud telereklaamiga seotud aspekte piirideta televisiooni direktiivis, et aidata riiklikel 
asutustel vahet teha varjatud reklaamil ja põhjendatud viidetel toidule, teenustele, 
kaubamärkidele ja ettevõtjatele. Kuna nimetatud kriteeriumit on mitmes liikmesriigis edukalt 
rakendatud ja kasutatud, parandab selle lisamine uutesse sätetesse õiguskindlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 249
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses ja/või
lõpus ja/või selle kestel. Tooteasetust 
sisaldavad saated tuleb vaatajate võimaliku 
segaduse vältimiseks vastavalt märgistada. 
See nõue ei kehti kolmandale osapoolele, 
kui ta ei ole meediateenuse osutajaga 
seotud ja kui ringhäälinguorganisatsioon ei 
saa tooteasetuse eest tasu.

Or. en
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Selgitus

Eeldusel, et vaatajaid teavitatakse selgelt tooteasetusest, võib jätta üksikasjade üle 
otsustamise liikmesriikide pädevusse. Teenuse osutajalt saab eeldada eelpool nimetatu 
tegemist ainult seoses oma toodanguga või tasu eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 250
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tootmistoetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses ja/või 
selle lõpus. Ringhäälinguorganisatsiooni 
tellitud või toodetud tootmistoetust 
sisaldavad saated tuleb vaatajate võimaliku 
segaduse vältimiseks saate alguses või lõpus 
vastavalt märgistada. Liikmesriigid 
kehtestavad täpsed eeskirjad, sealhulgas 
miinimumpiirangud.

Or. en

Selgitus

Vaatajaid tuleb selgelt teavitada tootmistoetuse kasutamisest.

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

Muudatusettepanek 251
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
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sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

sponsorlepingust. Sponsitud saated tuleb 
selgelt eristada, kasutades saate seisukohalt 
sobival viisil sponsori nime, logo ja/või 
muud sümbolit, nagu viidet sponsori 
toodetele või teenustele või eristavat 
märgistust saate alguses, lõpus ja/või selle 
kestel.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edit Herczog

Muudatusettepanek 252
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. 
Ringhäälinguorganisatsiooni tellitud või 
toodetud tooteasetust sisaldavad saated tuleb 
vaatajate võimaliku segaduse vältimiseks 
saate alguses vastavalt märgistada.

Or. en

Selgitus

Sisseostetud saated võivad sisaldada tooteasetust, millest ringhäälinguorganisatsioon ei ole 
teadlik ega suuda seda ka tuvastada. Seetõttu on oluline, et eristamist ja üksikute toodete 
tooteasetusele kehtestatud nõudeid kohaldatakse ainult ringhäälinguorganisatsiooni tellitud 
või toodetud saadete suhtes. Selle küsimuse lahendamata jätmine võib tekitada 
ringhäälinguorganisatsioonidele tahtmatult raskusi mängufilmide näitamisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gianni De Michelis

Muudatusettepanek 253
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated ja tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb selgelt eristada, kasutades saate 
seisukohalt sobival viisil 
sponsori/reklaamiandja nime, logo ja/või 
muud sümbolit, nagu viidet sponsori 
toodetele või teenustele või eristavat 
märgistust saate alguses ja/või selle lõpus.

Or. en

Selgitus

Vaatajate teavitamine sponsorlusest/tooteasetusest saate ajal häirib oluliselt saate jälgimist. 
Meie arvates peaks sponsorlust ja tooteasetust kohtlema võrdselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erika Mann

Muudatusettepanek 254
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust. Sponsitud saated tuleb 
selgelt eristada, kasutades saate seisukohalt 
sobival viisil sponsori nime, logo ja/või 
muud sümbolit, nagu viidet sponsori 
toodetele või teenustele või eristavat 
märgistust saate alguses ja/või selle lõpus. 

Or. de
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Selgitus

Teavet sponsorluse kohta peaks olema lubatud edastada ainult saate alguses või lõpus, et 
piirata reklaamipause. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 255
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada. 

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.
Saatejuht ei tohi olla samaaegselt 
reklaamija rollis. Kuna sellised saated 
sisaldavad reklaami, ei tohiks elukutselised 
ajakirjanikud mingil juhul olla seotud 
reklaami koostamise ja edastamisega.
Ajakirjanikel on kasutajate suhtes õigluse 
ja läbipaistvuse tagamise kohustus.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 256
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

1. Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad
lineaarsed audiovisuaalsed meediateenused 
peavad vastama järgmistele nõuetele:

(a) sponsorlus või tooteasetus ei tohi mingil a) sponsorlus või tooteasetus ei tohi mingil 
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juhul mõjutada selliste audiovisuaalsete 
meediateenuste sisu või edastamisaega viisil, 
mis avaldaks mõju meediateenuse osutaja 
vastutusele ja sõltumatusele;

juhul mõjutada selliste audiovisuaalsete 
meediateenuste sisu või edastamisaega viisil, 
mis avaldaks mõju meediateenuse osutaja 
vastutusele ja sõltumatusele;

(b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes; 

b) selliste audiovisuaalsete teenuste abil ei 
tohi otseselt soodustada kaupade või 
teenuste ostmist või rentimist, nad ei tohi 
sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes; 

(c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud saated tuleb selgelt eristada, 
kasutades saate seisukohalt sobival viisil 
sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, 
nagu viidet sponsori toodetele või teenustele 
või eristavat märgistust saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
saated tuleb vaatajate võimaliku segaduse 
vältimiseks saate alguses vastavalt 
märgistada.

c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
sponsorlepingust ja/või tooteasetusest. 
Sponsitud lineaarsed saated tuleb selgelt 
eristada, kasutades lineaarse saate 
seisukohalt sobival viisil sponsori nime, logo 
ja/või muud sümbolit, nagu viidet sponsori 
toodetele või teenustele või eristavat 
märgistust lineaarse saate alguses, lõpus 
ja/või selle kestel. Tooteasetust sisaldavad 
lineaarsed saated tuleb vaatajate võimaliku 
segaduse vältimiseks vastavalt märgistada.

Or. en

Selgitus

Sõna "lineaarne" on lisatud selguse mõttes ja kooskõlas mitmete teiste 
muudatusettepanekutega vt artikli 1 lõike 2 punkti k selgitust. 

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

Muudatusettepanek 257
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Audiovisuaalseid teenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük. Peale selle ei tohi audiovisuaalsed 
teenused sisaldada tubakatoodete või 
sigarettide tooteasetust või selliste ettevõtete 
tooteasetust, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete 
tootmine ja müük.

2. Audiovisuaalseid teenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük. 
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 258
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Audiovisuaalseid teenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük. Peale selle ei tohi audiovisuaalsed 
teenused sisaldada tubakatoodete või 
sigarettide tooteasetust või selliste ettevõtete 
tooteasetust, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete 
tootmine ja müük.

2. Audiovisuaalseid teenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 3h lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 259
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Audiovisuaalseid teenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük. Peale selle ei tohi audiovisuaalsed
teenused sisaldada tubakatoodete või 
sigarettide tooteasetust või selliste ettevõtete 
tooteasetust, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük.

2. Audiovisuaalseid meediateenuseid ei tohi 
sponsida ettevõtted, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük. Peale selle ei tohi audiovisuaalsed
meediateenused sisaldada tubakatoodete või 
sigarettide tooteasetust või selliste ettevõtete 
tooteasetust, mille põhitegevuseks on 
sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine 
ja müük.

Or. fr

(Tõlkija märkus: Muudatusettepanek ise ei puuduta eestikeelset versiooni, kuid tõlkeviga 
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KOM-teksti eestikeelses versioonis)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

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

Muudatusettepanek 260
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)

3. Ettevõtted, mis tegelevad muu hulgas 
ravimite ja raviteenuste valmistamise või 
müügiga, võivad nende sponsitavates 
telesaadetes reklaamida ettevõtja nime või 
mainet, kuid ei tohi reklaamida selliseid 
ravimeid ega raviteenuseid, mis on selles 
liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla 
ringhäälinguorganisatsioon kuulub, 
kättesaadavad üksnes arsti ettekirjutuse 
alusel.

3. Ettevõtted, mis tegelevad muu hulgas 
ravimite ja raviteenuste valmistamise või 
müügiga, võivad nende sponsitavates 
telesaadetes reklaamida ettevõtja nime või 
mainet, kuid ei tohi reklaamida selliseid 
ravimeid ega raviteenuseid, mis on selles 
liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla 
ringhäälinguorganisatsioon kuulub, 
kättesaadavad üksnes arsti ettekirjutuse 
alusel. Meditsiinitoote eriomadused peavad 
olema selgesti arusaadavad.

Or. it

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

Muudatusettepanek 261
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 4 (direktiiv 89/552/EMÜ)

4. Uudiste- ja ajakohaste sündmuste saateid 
ei tohi sponsida ja need ei tohi sisaldada 
tooteasetust. Lastele suunatud 
audiovisuaalsed meediateenused ja 
dokumentaalsaated ei tohi sisaldada 
tooteasetust.”

4. Uudiste- ja päevakajaliste sündmuste 
saateid ei tohi sponsida.”

Or. it
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Selgitus

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma. Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 262
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 4 (direktiiv 89/552/EMÜ)

4. Uudiste- ja ajakohaste sündmuste saateid 
ei tohi sponsida ja need ei tohi sisaldada 
tooteasetust. Lastele suunatud 
audiovisuaalsed meediateenused ja 
dokumentaalsaated ei tohi sisaldada 
tooteasetust.”

4. Uudiste- ja päevakajaliste sündmuste 
saateid ei tohi sponsida ja need ei tohi 
sisaldada tooteasetust. Lastele suunatud 
audiovisuaalsed meediateenused ei tohi 
sisaldada tooteasetust.”

Or. en

Selgitus

Pole põhjust, miks dokumentaalsaated peaksid kaotama tooteasetusest saadava võimaliku 
tulu; piisab, et vaatajaid sellest selgelt teavitatakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 263
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõige 4 (direktiiv 89/552/EMÜ)

4. Uudiste- ja ajakohaste sündmuste saateid 
ei tohi sponsida ja need ei tohi sisaldada 
tooteasetust. Lastele suunatud 
audiovisuaalsed meediateenused ja 

4. Uudiste- ja päevakajaliste sündmuste 
saateid ei tohi sponsida ja need ei tohi 
sisaldada tooteasetust. Lastele suunatud 
audiovisuaalsed meediateenused, nagu riigi 
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dokumentaalsaated ei tohi sisaldada 
tooteasetust.”

reguleerivad asutused need on 
määratlenud, ja dokumentaalsaated ei tohi 
sisaldada tooteasetust.”

Or. en

Selgitus

Kuna kõnesolev artikkel kehtib mittelineaarsete teenuste suhtes, on raske kindlaks teha 
lastesaadeteks mõeldud ajavahemikku, millal tooteasetus on keelatud. Riigi reguleerivad 
asutused peavad määratlema, millised audiovisuaalsed meediateenused on lastele mõeldud ja
seetõttu ei või sisaldada ka tooteasetust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 264
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3 h a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Artikkel 3h a
1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et järk-järgult tagada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalsete meediateenuste täielik 
kättesaadavus nägemis- ja kuulmispuudega 
inimestele ja eakatele.
2. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
kahe aasta tagant riikliku aruande 
kõnealuse artikli rakendamise kohta. 
Aruandes tuuakse eelkõige ära statistilised 
andmed lõikes 1 kirjeldatud kättesaadavuse 
eesmärgi saavutamisel tehtud edusammude 
kohta, edu mittesaavutamise põhjused ning 
edu saavutamiseks võetud või kavandatud 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
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with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Muudatusettepanek 265
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3h a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Artikkel 3h a

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et järk-järgult tagada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalsete meediateenuste täielik 
kättesaadavus puudega inimestele.”

Or. it

Selgitus

Kõikide tarbijate, sh puudega ja/või eakate inimeste juurdepääs audiovisuaalsetele 
meediateenustele on õigust teabele arvestades väga oluline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 266
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3h a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

Artikkel 3h a
1. Toote integratsioon ja teemade asetus on 
põhimõtteliselt keelatud. Tooteasetus on 
saadetes keelatud, välja arvatud 
mittetõsielusaated ja spordisaated.
Saated, mis sisaldavad tooteasetust, peavad 
vastama järgmistele nõuetele:
a) nende sisu ja teleringhäälingu puhul 
nende edastamisaega ei tohi mingil juhul 
mõjutada viisil, mis ohustab meediateenuse 
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osutaja vastutust ja sõltumatust;
b) nendes ei tohi otseselt ergutada ostma 
või rentima kaupu või teenuseid, need ei 
tohi sisaldada konkreetseid müügivihjeid 
kõnealuste kaupade või teenuste suhtes või 
nende liigset esiletõstmist;
c) vaatajaid peab selgelt teavitama 
tooteasetust sisaldavatest saadetest, mis 
tuleb vastavalt märgistada saate alguses ja 
lõpus ning signaaliga vähemalt iga 20 
minuti järel saate kestel, et vältida vaatajate 
võimalikku segadust.
2. Saated ei tohi sisaldada tubakatoodete 
või sigarettide tooteasetust või selliste 
ettevõtete tooteasetust, mille põhitegevuseks 
on sigarettide ja muude tubakatoodete 
tootmine ja müük.
3. Uudiste- ja päevakajaliste sündmuste 
saated, lastesaated, dokumentaalfilmid ja 
religioosse sisuga saated ei tohi sisaldada 
tooteasetust."

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleb täpsustada tooteasetusele kehtestatud nõuded. Kuna on oht, et tooteasetuse 
puhul ei ole võimalik vahet teha saate sisulise külje ja reklaami vahel, siis tuleb seda lubada 
vaid teatud formaatide puhul ning vaatajat teavitatakse sellest sobival viisil täiendavalt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 267
ARTIKLI 1 PUNKT 6 A (uus)

Artikkel 4 (direktiiv 89/552/EMÜ)

6 a) Artikkel 4 jäetakse välja.

Or. es

Selgitus

Kvoodid piiravad ringhäälinguorganisatsioonide vabadust saateid edastada. Digitaalajastu 
soosib mitmekesisust, tarbija võimet valida ja seega on kvootide kehtestamise vajadus 
iganenud. Teenuse osutajate pakutavate teenuste liik sõltub tarbijate, mitte õiguslooja 
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huvidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 268
ARTIKLI 1 PUNKT 6 A (uus)

Artikli 4 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(6 a) Artikli 4 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
”1. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et 
ringhäälinguorganisatsioonid 
reserveerivad artiklis 6 määratletud 
tähenduses Euroopa päritoluga teostele 
suurema osa oma saateajast, välja arvatud 
uudiste, spordisündmuste, 
ajaviitemängude, reklaami, teleteksti ja 
otsepakkumiste edastamiseks määratud 
aeg. Selline osakaal tuleks saavutada järk-
järgult, täites asjakohaseid nõudeid ja 
pidades silmas ringhäälinguorganisatsiooni 
kohustust pakkuda oma vaatajaskonnale 
nii teabe-, haridus-, kultuuri- kui ka 
meelelahutussaateid."

Or. en

Selgitus

1989. aastal oli selle artikli mõte Euroopa päritoluga teoste edendamise nõude sujuv ja 
järkjärguline kohaldamine. Tänapäeval on seoses Lissaboni strateegiaga vaja kehtestada 
selles osas rangemaid nõudeid, et soodustada Euroopa audiovisuaaltööstust ja säilitada 
Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Seega ei ole liikmesriikidel vabandust Euroopa 
päritoluga teoste edendamisest kõrvale hoidmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 269
ARTIKLI 1 PUNKT 6 A (uus)

Artiklid 4 ja 5 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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(6 a) Artiklid 4 ja 5 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Seoses mitmekesisema teenuste valikuga on sätted kvootide kohta ebavajalikud. Euroopa 
päritoluga teoste tootmise ja edastamise julgustamiseks on tunduvalt tõhusamaid vahendeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 270
ARTIKLI 1 PUNKT 6 B (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 89/552/EMÜ)

6 b) Artikkel 5 jäetakse välja.

Or. es

Selgitus

Kvoodid piiravad ringhäälinguorganisatsioonide vabadust saateid edastada. Digitaalajastu 
soosib mitmekesisust, tarbija võimet valida ja seega on kvootide kehtestamise vajadus 
iganenud. Teenuse osutajate pakutavate teenuste liik sõltub tarbijate, mitte õiguslooja 
huvidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 271
ARTIKLI 1 PUNKT 6 B (uus)

Artikkel 5 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(6 b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
"Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega, et 
ringhäälinguorganisatsioonid 
reserveerivad 
ringhäälinguorganisatsioonidest 
sõltumatute tootjate loodud Euroopa 
päritoluga teostele vähemalt 10 % oma 
saateajast, välja arvatud uudiste, 
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spordisündmuste, ajaviitemängude, 
reklaami, teleteksti ja otsepakkumiste 
edastamiseks määratud aeg, või liikmesriigi 
äranägemisel vähemalt 10 % oma 
programmide eelarvest. Sellise osakaalu 
puhul tuleb arvesse võtta asjakohaseid 
nõudeid ja ringhäälinguorganisatsiooni 
kohustust pakkuda oma vaatajaskonnale 
nii teabe-, haridus-, kultuuri- kui ka 
meelelahutussaateid; see tuleb saavutada 
piisava osakaalu reserveerimisega uutele 
teostele, s.o teostele, mis edastatakse viie 
aasta jooksul alates nende valmistamisest.

Or. en

Selgitus

1989. aastal oli selle artikli mõte Euroopa päritoluga teoste edendamise nõude sujuv ja 
järkjärguline kohaldamine. Tänapäeval on seoses Lissaboni strateegiaga vaja kehtestada 
selles osas rangemaid nõudeid, et soodustada Euroopa audiovisuaaltööstust ja säilitada 
Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Seega ei ole liikmesriikidel vabandust Euroopa 
päritoluga teoste edendamisest kõrvale hoidmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 272
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad ja neid hoitakse
programmi muudest osadest lahus optiliste 
ja/või akustiliste vahendite abil.

1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad ja programmi muudest 
osadest eristatavad optiliste ja/või akustiliste 
vahendite abil. Telereklaam ja 
otsepakkumised ei või mõjutada 
audiovisuaalsete meediateenuste osutaja 
sõltumatust ega eksitada vaatajat.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja eristatavuse põhimõte tagab kommertsteadaannete äratuntavuse ja 
võimaldab uute reklaamivõtete väljatöötamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 273
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad ja neid hoitakse 
programmi muudest osadest lahus optiliste 
ja/või akustiliste vahendite abil.

1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad.

Or. de

Selgitus

Vaatajate reklaami olemasolust teavitamise eesmärk, mis on eraldatuse põhimõtte alus, on 
sama tõhusalt saavutatav ka reklaami äratuntavuse ja läbipaistvuse abil. Tänu äratuntavusele 
ja läbipaistvusele on reklaami ja tooteasetuse uued vormid võimalikud ka ilma, et oleks vaja 
üksikasjalikke õigusakte. Eraldiseisvad reklaamilõigud ei sega saate jälgimist ning seetõttu 
peaksid need olema lubatud. Pealegi eelistavad vaatajad lühemaid reklaamilõike. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 274
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reklaamipiirangud tuleks kaotada, et Euroopa meediateenuste osutajad oleksid 
konkurentsivõimelisemad ja saaksid tulu, millega rahastada Euroopa audiovisuaalvaldkonda 
ning sellesse investeerida. 

Kõige paremini määrab reklaami hulga ja liigi tarbija.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 275
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Reklaamivõimaluste avamine vabalt levitatavale televisioonile on vajalik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 276
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a spordiürituste 
ülekannetes) on erand.”

Or. en

Selgitus

Mõiste "spordiprogrammid" on liiga lai, sest see ei hõlma mitte ainult spordivõistlusi, vaid ka 
igasuguseid sporti käsitlevaid ja kommenteerivaid saateid, mistõttu seda võidakse 
kuritarvitada.

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

Muudatusettepanek 277
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud on erand.”
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Or. it

Selgitus

Kehtiva direktiivi tekst (artikli 10 lõige 2) rahuldab rohkem kasutajate ootusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 278
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud on erand.

Or. en

Selgitus

Eraldiseisvad reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud peaksid siiski olema erand, muidu 
kahjustaks see Euroopa päritoluga audiovisuaalsete teoste terviklikkust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 279
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 10 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

2. Audiovisuaalsed kommertsteadaanded 
peavad sellistena olema äratuntavad. Need 
ei tohi mõjutada audiovisuaalsete 
meediateenuste sõltumatust ega eksitada 
vaatajaid.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 280
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad reklaami või 
otsepakkumise edastamisel programmide 
ajal, et programmide terviklikkust ja õiguste 
valdajate õigusi ei kahjustata.

1. Lubatud ei ole reklaami või 
otsepakkumise edastamine programmide 
ajal, kui see kahjustab programmide 
terviklikkust ja õiguste valdajate õigusi.

Or. it

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

Muudatusettepanek 281
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad reklaami või 
otsepakkumise edastamisel programmide 
ajal, et programmide terviklikkust ja õiguste 
valdajate õigusi ei kahjustata.

1. Lubatud ei ole reklaami või 
otsepakkumise edastamine programmide 
ajal, kui see kahjustab programmide 
terviklikkust ja tarbijate õigusi.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 282
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 a. Kui reklaami- või otsepakkumise 
lõiguga katkestatakse muu kui lõikes 2 
nimetatud saade, peab järjestikuste 
reklaamipauside vahe ühe saate käigus 
olema vähemalt 20 minutit.

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

Muudatusettepanek 283
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 a. Iseseisvatest osadest koosnevate 
saadete või spordisaadete puhul ning 
vaheaegadega liigendatud ürituste ja 
esituste puhul paigutatakse reklaami- ja 
otsepakkumiste lõigud ainult saate osade 
vahele või vaheaegadele.

Or. it

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

Muudatusettepanek 284
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 1 b (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 b. Kui reklaami- või otsepakkumise 
lõiguga katkestatakse muu kui lõikes 2 
nimetatud saade, peab järjestikuste 
reklaamipauside vahe ühe saate käigus 
olema vähemalt 20 minutit.

Or. it

Selgitus

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 



AM\630521ET.doc 63/86 PE 378.524v03-00

ET

trasmissione.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 285
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise 
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

välja jäetud

Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

Or. en

Selgitus

Reklaamipiirangud tuleks kaotada, et Euroopa meediateenuste osutajad oleksid 
konkurentsivõimelisemad ja saaksid tulu, millega rahastada Euroopa audiovisuaalvaldkonda 
ning sellesse investeerida. 
Kõige paremini määrab reklaami hulga ja liigi tarbija.
Reklaami näitamine usutalituste ülekannete ajal ei vaja reguleerimist ELi tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 286
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise 
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Kõik nõuded, millega piiratakse reklaami lisamist artiklis nimetatud tüüpi saadetesse, 
vähendavad Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 287
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise 
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes. These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long. The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 288
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, välja jäetud
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seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise 
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

Or. fr

Selgitus

Väljajätmine võimaldab asendada lõike 2 esimese lõigu endise lõikega 3, mis kehtestab 45-
minutilise ajavahemiku, mille vältel saadet reklaami näitamiseks ei katkestata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Herbert Reul

Muudatusettepanek 289
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid),
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

2. Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

Or. de

Selgitus

Ettevõtjatel, kes ostavad kalleid kinematograafiateoseid või toodavad telefilme, peab olema 
võimalus mainitud saadete kulude korvamiseks. Igal juhul võib eeldada, et selliste 
kõrgetasemeliste teoste edastamisel valitakse reklaamiaega vastutustundlikult ega muudeta 
teost vaatajale liigsete reklaamipausidega ebahuvitavaks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 290
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste, lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 35-minutilise 
ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

2. Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

Or. de

Selgitus

Reklaamivõimaluste avamine on vajalik, kuid piirangud peavad olema laste- ja ususaadete 
osas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 291
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 35-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks.

2. Selliste audiovisuaalsete teoste 
edastamise korral nagu üle 45-minutilise 
kestusega mängu- ja telefilmid (välja 
arvatud seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), võib teha ühe 
katkestuse iga 45-minutilise täispikkusega
ajavahemiku kohta. Teine katkestus on 
lubatud, kui saade kestab vähemalt 20 
minutit kauem kui kaks või rohkem 45-
minutilise täispikkusega ajavahemikku.

Or. en

Selgitus

Euroopa päritoluga teoste terviklikkuse kaitse huvides on vaja hoiduda liigsest reklaamist 
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audiovisuaalsete teoste edastamise ajal.

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

Muudatusettepanek 292
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 35-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks.

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 45-
minutilise täispikkusega ajavahemiku kohta 
reklaamide ja/või otsepakkumiste 
näitamiseks. Teine katkestus on lubatud, 
kui saade kestab vähemalt 20 minutit 
kauem kui kaks või rohkem 45-minutilise 
täispikkusega ajavahemikku.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek taastab kehtivas direktiivis sisalduva põhimõtte (artikli 11 lõige 3). 
Nimetatud põhimõte toetab teoste terviklikkust ja nendest arusaamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 293
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 35-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks.

2. Audiovisuaalsete teoste nagu täispikkade 
mängufilmide ja telefilmide (välja arvatud
telesarjad, seeriafilmid, meelelahutussaated 
ja dokumentaalfilmid), lastesaadete ja 
uudistesaadete edastamise korral võib teha 
ühe katkestuse iga 45-minutilise 
täispikkusega ajavahemiku kohta. Teine 
katkestus on lubatud, kui saade kestab 
vähemalt 20 minutit kauem kui kaks või 
rohkem 45-minutilise täispikkusega 
ajavahemikku.
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Or. it

Selgitus

Kehtiva direktiivi tekst (artikli 11 lõige 3) tagab paremini autorite väärtustamise, teose 
terviklikkuse ja teostest arusaamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 294
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 35-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks.

2. Kinematograafiateoste (välja arvatud 
telesarjad, seeriafilmid, meelelahutussaated,
telefilmide ja dokumentaalfilmid), 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 30-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks.

Or. en

Selgitus

Reklaami edastamise eeskirjad mõjutavad oluliselt ringhäälinguorganisatsioonide võimet 
investeerida uutesse Euroopa päritoluga teostesse. Edastamispiirangud ei tohiks kehtida 
telefilmide suhtes, et soodustada investeerimist Euroopa originaalteostesse ning võimaldada 
ringhäälinguorganisatsioonidel neid vaatajatele tasuta edastada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 295
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste, 
lastesaadete ja uudistesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 35-
minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 

2. Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid), kinematograafiateoste,
lastesaadete, uudiste- ja päevakajaliste 
sündmuste saadete edastamise korral võib 
teha ühe katkestuse iga 35-minutilise 
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ja/või otsepakkumiste näitamiseks. ajavahemiku kohta reklaamide ja/või 
otsepakkumiste näitamiseks.

Or. en

Selgitus

Selle täienduse eesmärk on päevakajaliste sündmuste saadete lisamine kohaldamisalasse, sest 
need on mõeldud vaatajaskonna teavitamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dominique Vlasto

Muudatusettepanek 296
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõiked 2 a ja 2 b (uued) (direktiiv 89/552/EMÜ)

2 a. Muude, kui eelmises lõikes osutatud 
saadete edastamise korral võib teha kuni 
kolm katkestust tunnis reklaamilõikude 
ja/või otsepakkumiste lõikude näitamiseks.
2 b. Olenemata eelmisest lõigust ei või 
selliste spordiürituste ülekannete ajal, mis 
sisaldavad vaheaegu, näidata reklaamilõike 
ega otsepakkumiste lõike muul ajal kui 
vaheaegadel. Kui spordiüritusel ei ole 
vaheaegu, näidatakse reklaamilõike ja 
otsepakkumiste lõike eelmises lõikes 
kehtestatud tingimustel.

Or. fr

Selgitus

On õiglane võimaldada ringhäälinguorganisatsioonidele suuremat paindlikkust reklaami 
näitamiseks oma saadetes (telesarjad, seeriafilmid, meelelahutussaated ja 
dokumentaalfilmid).

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada spordiürituste ülekannete puhul "ettenähtud 
vaheaegade" kriteerium, mille abil välditakse ootamatuid või kohatuid katkestusi. 

Kui sellist vaheaega ei ole ette nähtud, siis muudatusettepanekuga antakse 
ringhäälinguorganisatsioonidele suurem vabadus reklaamipauside tegemiseks spordiürituste 
ülekannete ajal.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Catherine Trautmann

Muudatusettepanek 297
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 2 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

2 a. Muude, kui eelmises lõikes osutatud 
saadete edastamise korral võib teha kuni 
kolm katkestust tunnis reklaamilõikude 
ja/või otsepakkumiste lõikude näitamiseks.
Olenemata eelmisest lõigust võib selliste 
spordiürituste ülekannete ajal, mis 
sisaldavad vaheaegu, näidata reklaamilõike 
ja otsepakkumiste lõike üksnes mainitud 
vaheaegadel.

Or. fr

Selgitus

Reklaamikatkestusi võib teha üksnes televaatajat ja tema heaolu arvestades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 298
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 11 lõige 2 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

2 a. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
peaksid määrama lastesaadete 
edastamiseks mõeldud ajavahemikud, et 
paremini määratleda reklaami suhtes 
kohaldatavaid eeskirju.

Or. en

Selgitus

Kuni käesolevas direktiivis ei ole ELis kehtivat mõistete "laps" ja "lastesaated" ühtset 
määratlust, on vaja, et riikide reguleerivad asutused määraksid ajavahemikud, mille suhtes 
kohaldatakse reklaamieeskirju.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 299
ARTIKLI 1 PUNKT 11 A (uus)

Artikli 15 punkt a (direktiiv 89/552/EMÜ)

(11 a) Artikli 15 punkt a asendatakse 
järgmisega:
a) see ei või olla suunatud otseselt ega 

kaudselt alaealistele ega mingil juhul 
kujutada alaealisi kõnealuseid jooke 
tarbimas; seda ei või edastada 
ajavahemikus kella 6.00 kuni 21.00;

Or. en

Selgitus

Alaealised on telereklaamist eriti mõjutatavad ning arusaadavatel põhjustel ei ole 
alkohoolsed joogid neile sobilikud. Noortele suunatud alkoholireklaami igakülgne 
keelustamine peaks hõlmama ka nende mõjutamise kaudseid vorme. Alkohoolsete jookide 
igasuguse noortele suunatud reklaami täielik keelamine on proportsionaalne meede, mida 
saab objektiivsete kriteeriumidega mõõta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 300
ARTIKLI 1 PUNKTI 13 SISSEJUHATAV OSA

Artikkel 18 asendatakse järgmisega: Artikkel 18 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Reklaamipiirangud tuleks kaotada, et Euroopa meediateenuste osutajad oleksid 
konkurentsivõimelisemad ja saaksid tulu, millega rahastada Euroopa audiovisuaalvaldkonda 
ning sellesse investeerida. Kõige paremini määrab reklaami hulga ja liigi tarbija.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Purvis

Muudatusettepanek 301
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 18 lõiked 1 ja 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud) 
osakaal ei või ületada 20% tunnist. 

välja jäetud

2. Lõige 1 ei kehti teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega, ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete, 
sponsorlusteadete ja tooteasetuse suhtes.”

Or. en

Selgitus

Reklaamipiirangud tuleks kaotada, et Euroopa meediateenuste osutajad oleksid 
konkurentsivõimelisemad ja saaksid tulu, millega rahastada Euroopa audiovisuaalvaldkonda 
ning sellesse investeerida. Kõige paremini määrab reklaami hulga ja liigi tarbija.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 302
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikkel 18 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud) 
osakaal ei või ületada 20% tunnist.

välja jäetud

2. Lõige 1 ei kehti teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega, ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete, 
sponsorlusteadete ja tooteasetuse suhtes.”

Or. es

Selgitus

Reklaami pikkust rangelt reguleerivad piirangud ei ole põhjendatud praegu, kui 
audiovisuaalsektor pakub laia valikut kanaleid ja teenuseid, mille puhul tarbija saab puldi 
abil teha oma eelistused. Lisaks on audiovisuaalsete meediateenuste osutajatel vaja suuremat 
paindlikkust, et investeerida kvaliteetsaadetesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 303
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikkel 18 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud) 
osakaal ei või ületada 20% tunnist.

välja jäetud

2. Lõige 1 ei kehti teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega, ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete, 
sponsorlusteadete ja tooteasetuse suhtes.”

Or. de

Selgitus

Piiravad sätted tuleb kaotada, et võimaldada ringhäälinguorganisatsioonidele suuremat 
tegevusvabadust. 

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

Muudatusettepanek 304
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 18 lõiked 1 ja 2 ning lõige 2 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud) 
osakaal ei või ületada 20% tunnist.

1. Reklaami edastamisaeg ei ületa 15% 
päevamahust. Seda mahtu võib siiski 
suurendada 20%ni, hõlmates selliseid 
reklaamivorme nagu toodete müügi, 
ostmise või rentimise või teenuste 
otsepakkumised avalikkusele, tingimusel et 
reklaamilõikude maht ei ületa 15%.

2. Lõige 1 ei kehti teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega, ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete, 
sponsorlusteadete ja tooteasetuse suhtes.”

2. Reklaamilõikude edastamisaeg ei või 
ületada 20% tunnist.

2 a. Ilma et see piiraks lõike 1 sätete 
kohaldamist, ei ületa sellised 
reklaamivormid nagu toodete müügi, 
ostmise või rentimise või teenuste 
otsepakkumised avalikkusele ühte tundi 
päevas.”

Or. it

Selgitus

Kehtiva direktiivi tekst hõlmab kõiki reklaami vorme ja toetab paremini saadete ainese 
terviklikkust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 305
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 18 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud) 
osakaal ei või ületada 20% tunnist. 

1. Reklaami lühivormide (nagu näiteks 
reklaamilõigud ja otsepakkumiste lõigud)
osakaal ei või mingil juhul ületada päevas 
keskmiselt 20% tunnist.

Or. en

Selgitus

Reklaami ajaline piirang tuleb muuta vabamaks, et võimaldada 
ringhäälinguorganisatsioonidel paindlikumalt programmi koostada, näiteks otseülekannete 
puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 306
ARTIKLI 1 PUNKT 15

Artikkel 19 (direktiiv 89/552/EMÜ)

Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
mutatis mutandis telesaadete suhtes, mis on 
pühendatud üksnes reklaamile ja 
otsepakkumisele, samuti telesaadete suhtes, 
mis on pühendatud üksnes enesereklaamile. 
Peatükki 3 ja artiklit 11 (paigutamist 
käsitlevad eeskirjad) ning artiklit 18 
(reklaami ja otsepakkumise kestus) ei 
kohaldata kõnealuste telesaadete suhtes.”

Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
mutatis mutandis telesaadete suhtes, mis on 
pühendatud üksnes reklaamile ja 
otsepakkumisele, samuti telesaadete suhtes, 
mis on pühendatud üksnes enesereklaamile, 
kusjuures need peavad olema hõlpsasti 
äratuntavad optiliste ja/või akustiliste 
vahendite abil. Peatükki 3 ja artiklit 11 
(paigutamist käsitlevad eeskirjad) ning 
artiklit 18 (reklaami ja otsepakkumise 
kestus) ei kohaldata kõnealuste telesaadete 
suhtes.”

Or. en

Selgitus

Telesaated, mis on pühendatud üksnes reklaamile, otsepakkumisele ja enesereklaamile, 
peaksid samuti olema selgelt eristatud. Tarbija peaks teadma, et osutatud teenus on 
reklaamiva sisuga.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 307
ARTIKLI 1 PUNKT 17

Artikkel 20 (direktiiv 89/552/EMÜ)

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid ühenduse õigust 
asjakohaselt arvesse võttes üksnes oma riigi 
territooriumile ettenähtud 
ringhäälingusaadete suhtes, mida avalikkus 
ei saa üheski teises liikmesriigis otseselt ega 
kaudselt vastu võtta, ja ringhäälingusaadete 
suhtes, millel ei ole olulist mõju publiku 
osakaalu suhtes, kehtestada muid kui artikli 
11 lõikes 2 ning artiklis 18 sätestatud 
eeskirju."

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid ühenduse õigust 
asjakohaselt arvesse võttes üksnes oma riigi 
territooriumile ettenähtud 
ringhäälingusaadete suhtes, mida avalikkus 
ei saa üheski teises liikmesriigis otseselt ega 
kaudselt vastu võtta, kehtestada muid kui 
artikli 11 lõikes 2 ning artiklis 18 sätestatud 
eeskirju."

Or. es

Selgitus

Sõnastuse "olulist mõju publiku osakaalu suhtes" ebamäärasus võib soosida käesoleva artikli 
meelevaldset kohaldamist ja võimaldada koguni konkureerimise õiguse piiramist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 308
ARTIKLI 1 PUNKT 17

Artikkel 20 (direktiiv 89/552/EMÜ)

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid ühenduse õigust 
asjakohaselt arvesse võttes üksnes oma riigi 
territooriumile ettenähtud 
ringhäälingusaadete suhtes, mida 
avalikkus ei saa üheski teises liikmesriigis 
otseselt ega kaudselt vastu võtta, ja 
ringhäälingusaadete suhtes, millel ei ole 
olulist mõju publiku osakaalu suhtes, 
kehtestada muid kui artikli 11 lõikes 2 ning 
artiklis 18 sätestatud eeskirju."

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Artikkel tuleks välja jätta kahel põhjusel: a) üksnes oma riigile ettenähtud saadete suhtes 
tuleks kohaldada samu kvaliteedinõudeid kui üleeuroopalise leviga saadetele, b) on 
liikmesriike (nt Kreeka), kus saated on mõeldud üksnes oma riigis edastamiseks ning neid ei 
saa teiste liikmesriikide vaatajad vastu võtta – seega võib kõnesolev artikkel jätta need ELi 
riigid välja reklaami mahtu käsitlevatest eeskirjadest.

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

Muudatusettepanek 309
ARTIKLI 1 PUNKT 17 A (uus)

Artikkel 20a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

17 a) Lisatakse artikkel 20a:
"Artikkel 20a

1. Et tagada reklaamitulu osas pluralismi, 
konkurentsi ja ettevõtlusvabaduse 
põhimõtete järgimine, peab publiku hulka 
käsitlevate andmete koostamine vastama 
järgmistele kriteeriumitele:
a) publiku arvukust, kvaliteeti, 
populaarsust ja erinevate meediakanalite 
levikut käsitlevaid uuringuid läbi viivad 
organid on sõltumatud uuritavatest 
üksustest;
b) korraldusorganite representatiivsus 
(tehnilis-teaduslikud komiteed ja/või 
järelevalvekomiteed): need peavad 
koosnema kõikide asjaomaste ja uuritavate 
üksuste (ettevõtjad, turg, tarbijad) 
esindajatest ning mitte piirduma 
ringhäälinguorganisatsioonide 
platvormidega;
c) tehniliste komiteede läbipaistvus, andes 
neile uurimuse läbiviimiseks tõelised 
volitused ning seda direktorite nõukogu 
igasuguse tehnilise või juhtimisalase 
sekkumiseta.”

Or. it

Selgitus

Arvestades vaatajate ja kuulajate hulka käsitlevate andmete koostamise olulisust reklaamitulu 
saamise eesmärgil, peaks liidus valitsema ühtne lähenemine kooskõlas sõnavabaduse, 
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sõltumatuse, läbipaistvuse ja esindatuse põhimõtetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 310
ARTIKLI 1 PUNKT 17 A (uus)

Artikkel 20a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

17 a) Lisatakse järgmine artikkel 20a:
"Artikkel 20a

1. Et tagada reklaamitulu osas pluralismi, 
konkurentsi ja ettevõtlusvabaduse 
põhimõtete järgimine, peab publiku hulka 
käsitlevate andmete koostamine vastama 
järgmistele kriteeriumitele:
a) publiku arvukust, kvaliteeti, 
populaarsust ja erinevate meediakanalite 
levikut käsitlevaid uuringuid läbi viivad 
organid on sõltumatud uuritavatest 
üksustest;
b) korraldusorganite representatiivsus 
(tehnilis-teaduslikud komiteed ja/või 
järelevalvekomiteed): need peavad 
koosnema kõikide asjaomaste ja uuritavate 
üksuste (ettevõtjad, turg, tarbijad) 
esindajatest ning mitte piirduma 
ringhäälinguorganisatsioonide 
platvormidega;
c) tehniliste komiteede läbipaistvus, andes 
neile uurimuse läbiviimiseks tõelised 
volitused ning seda direktorite nõukogu 
igasuguse tehnilise või juhtimisalase 
sekkumiseta.”

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 311
ARTIKLI 1 PUNKT 17 A (uus)

Artikkel 22 (direktiiv 89/552/EMÜ)

(17 a) Artikkel 22 asendatakse järgmisega:
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1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalsete meediateenuste osutajate 
poolt edastatavate telesaadete hulgas ei ole 
ühtki sellist saadet, eelkõige pornograafiat 
või põhjendamatut vägivalda sisaldavat, 
mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut.
2. Lõikes 1 sätestatud meetmed laienevad 
ka muudele saadetele, mis tõenäoliselt 
kahjustavad alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut, välja arvatud juhul, kui 
audiovisuaalse meediateenuse edastusaja 
valiku või mõne tehnilise meetme abil on 
tagatud, et edastuspiirkonna alaealised 
selliseid audiovisuaalseid meediateenuseid 
tavaliselt ei kuule ega näe.
3. Lisaks sellele tagavad liikmesriigid 
selliste teenuste kodeerimata osutamise 
korral, et nendele teenustele eelneb 
akustiline hoiatus või et neid saab ära
tunda sümboli järgi, mis on nähtav kogu 
saate jooksul."

Or. en

Selgitus

Artikkel peaks hõlmama ka mittelineaarseid teenuseid. On vaieldamatu tõsiasi, et eriti 
pornograafiat ja vägivalda kohtab kõige sagedamini selliste teenuste puhul, mis on 
tänapäeval alaealistele kõige kergemini kättesaadavad. Telesaadete puhul on alaealiste kaitse 
juba enam-vähem reguleeritud. Uut liiki teenuste puhul tuleb alles meetmeid võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 312
ARTIKLI 1 PUNKT 17 B (uus)

Artikli 22 lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

17 b) Artikli 22 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
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televisiooniorganisatsioonide edastatavate 
telesaadete hulgas ei ole ühtki sellist 
saadet, eelkõige pornograafiat või 
põhjendamatut vägivalda sisaldavat, mis 
võib tõsiselt kahjustada alaealiste füüsilist, 
vaimset või kõlbelist arengut. Kahjustavaks 
peetavate saadete eest loetakse vastutavaks 
ringhäälinguorganisatsioon või 
meediateenuse osutaja.”

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 313
ARTIKLI 1 PUNKT 18 A (uus)

Artikkel 22c (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

18 a) Lisatakse järgmine artikkel 22c: 
„Artikkel 22c

Liikmesriigid tagavad artiklis 22 osutatud 
meetmete rakendamise, määratledes selle 
ülesande eest vastutavad asutused (riigi 
reguleerivad asutused või muud asutused) 
ning määrates kindlaks sobivad 
karistused.”

Or. it

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

Muudatusettepanek 314
ARTIKLI 1 PUNKT 19

Artikli 23a esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

Lõikes 1 asendatakse väljend 
„liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajad” väljendiga „artikliga 23b ette 
nähtud riigi pädevate reguleerivate asutuste 
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esindajad”.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 315
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23c lõige -1a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

-1 a. Põhiõiguste ja vabaduste tõhus kaitse 
kuulub otseselt kohtunike ja kohtute 
pädevusse. 
Seetõttu ei ole võimalik lõpetada 
audiovisuaalse meediaga tegelevate 
ettevõtete tegevust ega peatada või piirata 
telesaadete edastamist ilma vastava 
kohtuotsuseta.

Or. es

Selgitus

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 316
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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1. Liikmesriigid tagavad riigi reguleerivate 
asutuste sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

1. Liikmesriigid näevad ette riigi 
reguleerivate asutuste loomise ning tagavad 
nende sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

Or. it

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

Muudatusettepanek 317
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad riigi reguleerivate 
asutuste sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

1. Liikmesriigid näevad ette riigi 
reguleerivate asutuste loomise ning tagavad 
nende sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 318
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 1 (direktiiv 89/552/EMÜ)

1. Liikmesriigid tagavad riigi reguleerivate 
asutuste sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

1. Kui liikmesriigid on näinud ette riigi 
reguleeriva asutuse olemasolu, tagavad nad 
viimase sõltumatuse ja selle, et nad 
rakendavad oma võimu erapooletult ja 
läbipaistvalt.

Or. de

Selgitus

Liimesriike ei peaks kohustama looma riigi reguleerivaid asutusi. Seetõttu tuleb komisjoni 
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ettepaneku sõnastust ka vastavalt muuta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 319
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 a. Liikmesriigid tagavad, et teostatakse 
järelevalvet käesoleva direktiivi sätete 
täitmise üle, eriti nende sätete, mis 
käsitlevad alaealiste väärikuse, 
sõnavabaduse, meedia pluralismi, 
inimväärikuse, mittediskrimineerimise 
põhimõtte ja kaitsetute inimeste kaitset. 
Liikmesriikide otsustada jääb see, kellele 
nimetatud ülesande täitmine antakse.

Or. it

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

Muudatusettepanek 320
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 1 a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

1 a. Liikmesriigid teevad riikide 
reguleerivatele asutustele ülesandeks 
järelevalve teostamise käesoleva direktiivi 
sätete täitmise üle, eriti nende sätete, mis 
käsitlevad sõnavabadust, meedia 
pluralismi, inimväärikust, 
mittediskrimineerimise põhimõtet, 
kaitsetute inimeste kaitset.

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 321
ARTIKLI 1 PUNKT 20

Artikli 23b lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

2. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
edastavad üksteisele ja komisjonile
käesoleva direktiivi sätete kohaldamiseks 
vajaliku teabe.”

2. Käesoleva direktiivi sätete kohaldamiseks 
vajalik teave tuleb teha kättesaadavaks 
liikmesriikide ja komisjoni tasandil.”

Or. it

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

Muudatusettepanek 322
ARTIKLI 1 PUNKT 20 A (uus)

Artikkel 23b a (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

20 a) Lisatakse järgmine artikkel 23b a:
„Artikkel 23b a

1. Liikmesriigid võtavad raadio- ja 
televisiooniringhäälingu teabe pluralismi 
tagamiseks vajalikud meetmed. 
Liikmesriigid keelustavad eelkõige 
domineeriva positsiooni loomise ja 
hoidmise televisiooniturul ja sellega seotud 
turgudel.
2. Liikmesriigid teevad kõik selleks, et 
tagada riiklike asutuste poolt esitatud teabe 
erapooletus ning kehtestavad asjakohased 
meetmed, mis aitavad vältida seda, et 
valitsuse liikme seisundi kuritarvitamine 
võib mõjutada meediakanalite kaudu 
edastatavat teavet.
3. Liikmesriigid keelavad valitsuse 
liikmetel, nende abikaasadel ja esimese või 
teise astme sugulastel ning nende kontrolli 
all olevatel firmadel võtta vastu või 
säilitada juhtivpositsiooni ettevõtetes, mis 
tegutsevad raadio- ja televisiooniturul ja 
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nendega seotud turgudel.

Or. it

Selgitus

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 323
ARTIKLI 1 PUNKT 20 A (uus)

Artikli 23b a (uus) lõige 1 (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

20 a) Lisatakse järgmine artikkel 23b a:
"1. Liikmesriigid võtavad raadio- ja 
televisiooniringhäälingu teabe pluralismi 
tagamiseks vajalikud meetmed. 
Liikmesriigid keelustavad eelkõige 
domineeriva positsiooni loomise ja 
hoidmise televisiooniturul ja sellega seotud 
turgudel.”

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 324
ARTIKLI 1 PUNKT 20 A (uus)

Artikli 23b a (uus) lõige 2 (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

"2. Liikmesriigid teevad kõik selleks, et 
tagada riiklike asutuste poolt esitatud teabe 
erapooletus ning määratlevad asjakohased 
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meetmed, mis aitavad vältida seda, et 
valitsuse liikme seisundi kuritarvitamine 
võib mõjutada meediakanalite kaudu 
edastatud teavet.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Patrizia Toia

Muudatusettepanek 325
ARTIKLI 1 PUNKT 20 A (uus)

Artikli 23b a (uus) lõige 3 (uus) (direktiiv 89/552/EMÜ)

"3. Õigus teabele peab olema tasakaalus 
asjaomaste isikute eraelu puutumatuse 
kaitsega ning ei tohi kunagi kahjustada 
üksikisikute väärikust, eriti alaealiste 
väärikust. Viimasel juhul tuleb alati 
arvestada valdkonna rahvusvaheliste 
konventsioonidega, eetikakoodeksiga ja 
teiste isereguleerimise vormidega, mis 
meediasektor on erinevates Euroopa 
riikides ette näinud.”

Or. it

Selgitus

Tuleb rõhutada, et eelkõige seoses pealetungiva ja kõrgtehnoloogilise meediaga on vajalik 
piirata õigust teabele üksikisiku väärikuse austamise ja eraelu puutumatuse kaitse 
põhimõtetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 326
ARTIKKEL 2

Lisa "Artikli 3 punktis a osutatud direktiivide ja määruste nimekiri" punkt 4 (määrus (EÜ) nr 
2006/2004)

“4. Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiiv 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 

“4. Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiiv 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
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haldusnormide kooskõlastamise kohta: 
artiklid 3g–3h ja 10–20. Direktiivi on 
viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga …/…/EÜ.”

haldusnormide kooskõlastamise kohta: 
artiklid 3c, 3g–3h ja 10–20. Direktiivi on 
viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga …/…/EÜ.”

Or. en

Selgitus

Tarbija võimalus teha lihtsalt, vahetult ja alati kättesaadaval viisil kindlaks audiovisuaalse 
meediateenuse osutaja on otseselt seotud tarbija huvide kaitsega ning seetõttu tuleb seda ka 
selgelt mainida lisas "Direktiivid ja määrused".


