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LÜHISELGITUS

• Direktiiv, mida meil palutakse arutada ja heaks kiita, ajakohastab 1999. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ, mille eesmärk oli võimaldada telesaadete vaba levitamist kõikjal EMÜs.

• Sellest ajast peale on muutunud see, et tehnoloogiline areng on oluliselt suurendanud 
platvormide hulka, mille kaudu saab audiovisuaalset sisu üle kanda ja vastu võtta. 
Eelkõige on see aga põhjalikult muutnud audiovisuaalsektoris kehtiva ärimudeli 
erijooni. Endine müüjapõhine turg on järk-järgult muutunud tarbijapõhiseks turuks; 
tarbijad, kes olid kunagi tegelikult ainult turustaja kindlaks määratud kaupade ja 
teenuste passiivsed vastuvõtjad, on nüüd haaranud positsiooni (ja mis on eriti oluline −
teevad seda tulevikus järjest enam), kus nemad üksi võivad otsustada, mida nad 
tarbivad.

• Üks tegur, mille uus majandusmudel on juurde toonud ja mille puhul tuleks rõhutada 
selle kindlasti veelgi otsustavamat tähtsust tulevikus, on radikaalne muutus seoses 
rahastamisallikatega audiovisuaaltööstuses, mille puhul on tegemist nii tootmise kui 
ka turustamisega. Kaks traditsioonilist rahastamisvormi − litsentsitasud ja reklaamitulu 
− on järjest enam sunnitud taganema maksesüsteemi ees, mis kujundatakse vastavalt 
selliste audiovisuaalteenuste olemusele ja kvaliteedile, mida kasutajad soovivad. 
Kõnealuse tööstussektori majanduslik tähtsus kasvab seepärast tõenäoliselt püsivalt ja 
olulisel määral ning loomulikult muutub ülemaailmne konkurents tihedamaks.

• Eespool kirjeldatud asjade käik muudab veelgi vajalikumaks ja olulisemaks tõelise 
ühtse Euroopa turu väljakujundamise mastaabis, mis võimaldab sellel konkureerida 
laienevate India, Ladina-Ameerika ja Hiina turgudega, samuti Ameerika turuga, ning 
toimida, vaatamata keelebarjääridele või siseriiklike õigusnormide paljudele eri 
vormidele. Teiseks tuleb sätestada vajalikud eeskirjad, et pidada sammu tehnoloogilise 
arenguga ning seda toetada ja edendada, pidades silmas kindlasti ka seda, et tulevikus 
rahuldatakse tarbijate huvisid veelgi suuremal määral tehnoloogia kui niisuguse 
pakutavate rohkete valikuvõimalustega.

• Siiski tuleb ka mõista, et kõnealuse toote − audiovisuaalteenuste − eriline olemus toob 
kaasa spetsiifilisi probleeme, mis on mingil määral seotud ikka veel väga selgete 
erinevustega riikide ühiskondade suhtumises, samuti vajadusega austada kultuurilise 
identiteedi väärtust, mille kaitse on nn Euroopa mudeli oluline tunnusjoon.

• Lisaks on oluline silmas pidada, et vastupidiselt 1989. aastal toimunule on Euroopa 
Liit otsustanud keskenduda oma poliitilises strateegias geopoliitilisele ja 
geomajanduslikule juhtrollile, mis määratletakse globaalse majanduse kujunedes: 
tegemist on 2000. aastal vastu võetud Lissaboni strateegiaga, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Liit 2010. aastaks „maailma kõige dünaamilisemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks teadmuspõhiseks majandussüsteemiks, mida iseloomustaks 
säästev majanduskasv, rohkem paremaid töökohti ja suurem sotsiaalne ühtekuuluvus 
ning keskkonnasäästlikkus“.
Eelnevat silmas pidades on selge, et kõnealuse majandussektori tulevik, millega 
käesolev direktiiv on seotud, on strateegia edu seisukohalt väga oluline. Seega tuleb 
sätestada regulatiivne raamistik, lähtudes tungivast vajadusest (mis kehtib ka Euroopa 
Liidu muude poliitiliste eesmärkide kohta) võimaldada Euroopa tööstusel säilitada 
oma positsioon maailma tasandil mujalt maailmast pärit konkurentide kõrval. 
Direktiivi 89/552/EMÜ muutmisega tuleb liikuda kõnealuses suunas ning seega tuleb 
see sõnastada nii, et see täidaks nii avalikkuse huve tervikuna kui ka tarbijate ja 
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tööstuse huve. Kasutuselevõetava lähenemisviisi eesmärk peaks olema nimetatud 
erinevate huvide koostoimimine.

• Sellest vaatepunktist lähtudes on komisjoni väljapakutud tekst oluliseks 
edasiminekuks soovitud suunas ning Euroopa Parlament peaks selle seega heaks 
kiitma ning lükkama tagasi sellised alternatiivid nagu kehtival regulatiivsel raamistikul 
(piirideta televisiooni direktiiv üksnes lineaarsete teenuste jaoks ja elektroonilise 
kaubanduse direktiiv mittelineaarsete teenuste jaoks) põhineva lähenemisviisi ning 
lineaarseid teenuseid reguleerivate erieeskirjade muutmise.

• Audiovisuaalsete meediateenuste määratlemine on eesmärk, mida võib toetada, ehkki 
mittelineaarsete meediateenuste ulatust tuleks täpsemalt piiritleda, et oleks võimalik 
teha täpsemalt vahet teenuste ja meediateenuste vahel. On mõningad õigustatud 
kartused, et kui valdkonda määratletakse liiga üldiselt, võib Euroopal olla raskem 
uurida uusi uute toodete edastamise viise. Muudatusettepanekuid, mida me käesolevas 
arvamuses esitame, tuleks vaadelda kui vahendit eespool kirjeldatud eesmärgi 
saavutamiseks.

• Meie muudatusettepanekute eesmärgiks on ka tugevdada Euroopa tööstuse struktuuri, 
eriti seoses infosisu tootmisega, et sellel oleks võimalik võistelda mitte ainult 
Ameerika konkurentidega, vaid ka Indias, Ladina-Ameerikas ja Jaapanis tekkivate 
konkurentidega.
Peab olema korralik süsteem audiovisuaalse sisu kasutamise õiguste andmiseks, mis 
peaks kindlustama sõltumatu infosisu tootmise tööstuse. Kõnealust üldist konteksti 
tuleks seega asjakohastes instantsides arvesse võtta ning käsitletava direktiivi 
eesmärgid tuleks sellega kokku sobitada.
Sama lähenemisviis toetab ka tooteasetuse nõuetekohast reguleerimist ja reklaami 
tervikuna reguleerivaid mittekaristuslikke eeskirju, pidades silmas, et kui tarbijatel on 
laiemad valikuvõimalused, on tööstus sunnitud vältima nende huvidele mittevastavaid 
variante, arvestades, et valik ergutab tarbijaid eelistama tooteid, mida nad peavad 
paremaks ja oma maitsele rohkem vastavaks. Kõnealune tarbijate vajaduste ja ootuste 
muutus vähendab riigiasutustepoolse järelevalve vajadust.

• Lõpetuseks tahaksime edendada isereguleerimist isegi lisaks kaasreguleerimisele. 
Oleme teadlikud, et sellesuunalise õigusloome võimalusi piirab oluliselt 31. detsembril 
2001. aastal vastu võetud paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline 
kokkulepe. Turueeskirju mõjutavad tehnoloogilised muutused on aga nii kiired, et on 
tarvis asjakohast õigusloomet, et rahuldada väärtuste kaitsmise ja üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide toetamise vajadust, tagades samas Euroopa tööstusele vajaliku 
paindlikkuse ja konkurentsivõime.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1

(1) Direktiiv 89/552/EMÜ kooskõlastatakse 
ringhäälingutegevust käsitlevaid 
liikmesriikide teatavaid õigus- ja 
haldusnorme. Uued tehnoloogiad 
audiovisuaalsete meediateenuste edastamisel 
nõuavad reguleeriva raamistiku 
kohandamist, et võtta arvesse 
struktuurimuutuste ja tehnoloogilise arengu 
mõju ärimudelitele, eriti 
kommertsringhäälingu rahastamisele, ning 
tagada Euroopa infotehnoloogiale ning 
meediatööstusele ja -teenustele optimaalsed 
konkurentsitingimused.

(1) Direktiiviga 89/552/EMÜ 
kooskõlastatakse ringhäälingutegevust 
käsitlevaid liikmesriikide teatavaid õigus- ja 
haldusnorme. Uued tehnoloogiad 
audiovisuaalsete meediateenuste edastamisel 
nõuavad reguleeriva raamistiku 
kohandamist, et võtta arvesse 
struktuurimuutuste, info- ja 
sidetehnoloogiate leviku ja tehnoloogilise 
arengu mõju ärimudelitele, eriti 
kommertsringhäälingu rahastamisele, ning 
tagada Euroopa infotehnoloogiale ning 
meediatööstusele ja -teenustele optimaalsed 
konkurentsitingimused.

Selgitus

Info- ja sidetehnoloogiate levik on oluliselt mõjutanud ühiskondlikke ja majanduslikke 
struktuure. Eelkõige on nende levik andnud tõuke edasisteks tehnoloogilisteks arenguteks, mis 
on muutnud paljude ärimudelite struktuuri ja funktsiooni.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4

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

(4) Traditsioonilised audiovisuaalsed 
meediateenused ja uued tellitavad teenused 
pakuvad ühenduses olulisi 
tööhõivevõimalusi, eriti väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes, ning 
stimuleerivad majanduskasvu ja 
investeeringuid, parandades elutingimusi ja 
tugevdades seega Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet.

Selgitus

Töökohtade loomine ja oluliste tööhõivevõimaluste pakkumine on ülisuure tähtsusega tegur 
Euroopa tööstussektori edendamiseks. Kasvu ja tootlikkuse edendamine kõigis 
tööstussektorites on üks Euroopa Ühenduse tähtsamaid eesmärke.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 5

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

meediateenuseid osutavate äriühingute 
suhtes valitseb õiguslik ebakindlus ja 
ebavõrdne olukord, arvestades õiguskorda, 
mis reguleerib uusi tellitavaid teenuseid. 
Seepärast on nii konkurentsimoonutuste 
vältimiseks, siseturu väljakujundamisele ja 
ühtse inforuumi loomisele kaasaaitamiseks
kui ka õiguskindluse suurendamiseks vaja 
kohaldada kõigi audiovisuaalsete 
meediateenuste suhtes kooskõlastatult 
vähemalt teatud põhireegleid.

Selgitus

Uue direktiivi väljatöötamise eesmärgiks on kohandada õigusnorm hiljutiste tehnoloogiliste 
arengutega turul ning pakkuda turul osalejatele üks juriidiline tekst ringhäälingutegevuse 
kaitseks, aidates seega kaasa ühtse inforuumi loomisele, mis on üks i2010 algatuse kolmest 
sambast.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Euroopa Ülemkogu Lissaboni 
tippkohtumisel 2000. aastal algatas 
Euroopa Liit ambitsioonika tegevuskava 
eesmärgiga muuta Euroopa 2010. aastaks 
„maailma kõige dünaamilisemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks 
teadmuspõhiseks majandussüsteemiks“. 
Lissaboni strateegia taasalgatati 
vahekokkuvõtte tegemise ajal 2005. aastal 
kui oluline osa ELi heaolu parandamises, 
konkurentsivõime soodustamises ja 
tootlikkuse edendamises. Selleks on 
Lissaboni strateegia kontekstis vaja 
keskenduda poliitikavaldkondadele, millel 
on soodne mõju siseturu 
väljakujunemisele, konkurentsivõime 
takistuste kõrvaldamisele ning info- ja 
sidetehnoloogiate kasutuselevõtule, 
eesmärgiga rajada tee 
konkurentsivõimelise teadmuspõhise 
majanduseni.

Selgitus

Lissaboni strateegia on olnud ELi peamine tegevusvahend Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime suurendamisel ning heaolu ja elutingimuste parandamisel. See on Euroopa 
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tööstuse ning selle osana ka Euroopa ringhäälingutööstuse tootlikkuse edendamise aluseks.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 6 B (uus)

(6 b) Tugeva Euroopa tööstuse loomine oli 
üks Lissaboni agendas seatud 
põhieesmärke. Selleks saab kõigis 
majandussektorites tootlikkust ja 
tehnoloogiaalast juhtpositsiooni saavutada 
suurte investeeringute abil ning kasutades 
olemasolevaid info- ja sidetehnoloogiaid 
konkurentsikeskkonnas, mis tekitab õige 
regulatiivse tasakaalu, et tõsta tarbijate 
usaldust ning integreerida lähenemine 
siseturu valdkonda.

Selgitus

Infoühiskonnas võib Euroopa ettevõtete tootlikkust ja kasvu saavutada üksnes info- ja 
sidetehnoloogiaid kasutades ning suurte investeeringutega, mis võimaldavad saavutada 
juhtpositsiooni kogu tööstussektoris, sealhulgas ringhäälingusektoris.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 6 C (uus)

(6 c) Lissaboni strateegia poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks on väga oluline 
edendada konkurentsivõimet Euroopa 
tööstuses, mille tähtsaks osaks on 
audiovisuaalsektor. Seepärast tuleks 
audiovisuaalse tööstussektori 
konkurentsivõime tugevdamiseks edendada
asjakohase reguleeriva raamistiku raames 
piisavaid rahastamisvahendeid. 

Selgitus

Infoühiskonnas võib Euroopa ettevõtete tootlikkust ja kasvu saavutada üksnes info- ja 
sidetehnoloogiaid kasutades ning suurte investeeringutega, mis võimaldavad saavutada 
juhtpositsiooni kogu tööstussektoris, sealhulgas ringhäälingusektoris.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 6 D (uus)
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(6 d) Lissaboni strateegia kontekstis on 
oluline võtta arvesse Euroopa infosisu 
tootmise arengut, luues poliitilise 
raamistiku eelkõige õiguste omamise ja 
kasutamise jaoks.

Selgitus

Kui üldeesmärgiks on Euroopa tööstuse ja Euroopa audiovisuaaltööstuse edendamine, tuleks 
tähelepanu pöörata ka Euroopa infosisu tootjatele. Selleks tuleks välja töötada õigusi käsitlev 
raamistik, kuna turustajate domineerimine on selles osas kahjulik.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 7 

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

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

Selgitus

Digitaalmajanduse rakendamist ja infoühiskonna realiseerimist on võimalik saavutada üksnes 
info- ja sidetehnoloogiaid kasutusele võttes.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 13

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste 
mõiste hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 

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

piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite või muud kasutajate 
loodud infosisu, mida tavaliselt ei pakuta 
tasu eest.

Selgitus

Nagu komisjon ise on rõhutanud, ei peaks käesolev direktiiv hõlmama mittemajanduslikku 
tegevust. Ei tohiks reguleerida eraviisilisi veebisaite ega ka muud eraviisilist infosisu nagu 
päevikud (blogid). Sama peaks kehtima ka pooleldi eraviisilise infosisu kohta nagu kohalikke 
klubisid või kooliüritusi puudutav teave. See on ka kooskõlas asutamislepingu artiklis 50 
esitatud teenuste määratlusega. Seepärast tuleks kõnealune infosisu selgelt direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 14

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

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

Selgitus

Üks käesolevas direktiivis kirjeldatud teenuste põhijooni, mida on nimetatud ka määratluses, 
on edastamine avalikkusele.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 17 A (uus)

(17 a) Kriteeriume, mis on sätestatud 
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käesolevaga muudetava direktiivi 
89/552/EMÜ artikli 1 punktis a esitatud 
audiovisuaalsete meediateenuste 
määratluses ning mida on täiendavalt 
selgitatud käesoleva direktiivi põhjendustes 
13−17, tuleb täita samaaegselt.

Selgitus

On tähtis juhtida tähelepanu ja panna rõhku sellele, et komisjoni poolt põhjendustes 13−17 
esitatud kriteeriume tuleb täita samaaegselt.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 25 A (uus)

(25 a) Isereguleerimine on niisugust tüüpi 
vabatahtlik algatus, mis annab ettevõtjatele, 
sotsiaalpartneritele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele või assotsiatsioonidele 
võimaluse võtta endi hulgas ja iseenda 
jaoks Euroopa tasandil kasutusele ühised 
suunised. Isereguleerimine on alternatiivne 
meetod kehtivate õigusnormide täitmiseks 
ning see ei saa täielikult asendada 
seadusandja kohustust. Kaasreguleerimine 
võib tähendada seda, et käesoleva direktiivi 
sätete järgimine usaldatakse 
isereguleeruvatele organitele, ilma et see 
piiraks liikmesriikide asutamislepingust 
tulenevate kohustuste täitmist.

Selgitus

„Kaasreguleerimise“ ja „isereguleerimise“ mõistete selgitamine põhjendustes on vajalik 
selleks, et võimaldada Euroopa Ühenduses võimalikult kõrget isereguleerimise taset.

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 35

(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
osaliselt välja vahetada. Seepärast peaksid 
nad propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi 
võimalusel aktiivselt kaasa aitama 

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

tootmist ja levitamist ning seeläbi 
võimalusel aktiivselt kaasa aitama 
kultuurilise mitmekesisuse edendamisele. 
Euroopa päritoluga teoste propageerimisega 
audiovisuaalsete meediateenuste kaudu 
seotud sätete kohaldamist on tähtis 
korrapäraselt läbi vaadata. Artikli 3f lõikes 3 
sätestatud aruandluse raames peavad 
liikmesriigid arvestama eelkõige ka selliste 
teenuste rahalise osalusega Euroopa päritolu 
teoste tootmises ja neid teoseid käsitlevate 
õiguste omandamises, Euroopa päritolu 
teoste osakaaluga audiovisuaalsetes 
meediateenustes ning nimetatud teenustega 
pakutavate Euroopa päritolu teoste tegeliku 
vaadatavusega.

Selgitus

Vastupidiselt traditsioonilistele jaotuskanalitele pakuvad internetipõhised teenused Euroopa 
ja sõltumatu infosisu jaoks tohutuid võimalusi.

Internetipõhiste teenuste edendamine on seega sobivaim viis stimuleerida Euroopa 
audiovisuaalsete meediateenuste laiemat levikut, tagades samas nende kättesaadavuse uute 
jaotuskanalite jaoks.

Antud kontekstis on konkurentsi tunnustamiseks oluline eeltingimus mitte teha vahet erinevate 
müügiturgude vahel, st mitte eelistada on-line turustajaid traditsioonilistele jaotuskanalitele 
nagu tasuline TV, DVD või muud materiaalsed infokandjad.

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 43

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

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

Selgitus

Lissaboni agenda sisu ning Euroopa tööstuse edendamise ning kasvu ja tootlikkuse 
soodustamise eesmärgi raames peaks Euroopa meediatööstuse ja meediatootmise 
edendamine olema audiovisuaalse meedia kontekstis suurima tähtsusega.
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Muudatusettepanek 15
PÕHJENDUS 47

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

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

Selgitus

Koostöö on väga oluline. Antud küsimuses peaks koostöö toimuma mitte ainult siseriiklike 
reguleerivate asutuste ja komisjoni vahel, vaid ka siseriiklike reguleerivate asutuste eneste 
vahel.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

c) lineaarne teenus või teleringhääling või 
telesaade – eri programmide algne 
ülekanne mis tahes vahendi kaudu 
kodeerimata või kodeeritud kujul ja 
kronoloogilises järjestuses. Kõnealused 
programmid kantakse kasutaja seadmesse 
üle meediateenuse osutaja valitud ajal, 
vastavalt telekavale ning üheaegselt 
määramata arvule potentsiaalsetele 
televaatajatele. Määratlus hõlmab 
programmide edastamist ettevõtete vahel 
eesmärgiga kanda need üle avalikkusele.
See ei hõlma teenuseid, mis pakuvad teavet 
või muid teateid või pilte teenuse vastuvõtja 
isiklikul tellimisel.

Selgitus

Käesolevasse lõikesse on lisatud lineaarsete teenuste, s.o teleringhäälingu määratlus.
Audiovisuaalsete meediateenuste üldmõiste raames on oluline määratleda, mis on lineaarne 
(s.o teleringhääling) ja mis mittelineaarne. Tunnused esitatakse üksikasjalikult, juhtides 
tähelepanu lineaarse teenuse põhijoontele.
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Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mida osutatakse 
elektroonilise kommunikatsioonivõrgu 
kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punkti a 
tähenduses, sealhulgas kaabel-, satelliit-, 
maapealse televisiooni, IP-televisiooni või 
mobiilivõrgu kaudu, ning millel on 
järgmised lisatunnused:
– kasutaja esitab isikliku sooviavalduse 
konkreetse teenuse (sealhulgas 
abonentteenuse) saamiseks, lähtudes 
meediateenuste osutaja pakutud 
sisuvalikust;
– teenus hõlmab infosisu, mis sobib 
lineaarse teenusena näitamiseks, näiteks 
mängufilmid, spordisündmused ning 
programmid, mille formaat sobib 
televisiooni kaudu levitamiseks, näiteks 
situatsioonikomöödiad, dokumentaalfilmid, 
lastesaated ja draamafilmid.
– teenuse formaadi, esituse ja 
juurdepääsuvahendi alusel võib kasutaja 
eeldada, et kohaldatakse samasugust 
õiguskaitset nagu lineaarsete teenuste 
puhul.

Selgitus

Käesolevasse mittelineaarsete teenuste määratlusse püütakse lisada võimalikult palju 
tunnusjooni. Esimeses lõigus rõhutatakse asjaolu, et mittelineaarse teenuse osutamiseks on 
oluline, et kasutaja teeb sooviavalduse teenuse saamiseks, lähtudes meediateenuse osutaja
poolt kasutajale pakutud sisuvalikust. Teise lõigu alusel on võimalik võtta vastu 
televisioonisarnast sisu, kuid reguleerimisalast jäetakse välja muud tüüpi videosisu. Sellega 
saavutatakse komisjoni eesmärk luua võrdsed tingimused mittelineaarsete teenuste ja 
olemasolevate ringhäälinguteenuste jaoks, nii et näiteks tellitavat videot ei peeta 
turustamisplatvormina atraktiivseks üksnes seepärast, et see kaldub kõrvale TV-formaatide 
puhul rakendatavatest reklaamivormide piirangutest .

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 1 punkt f (direktiiv 89/552/EMÜ)
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f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks;

f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja mille eesmärk on äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade ja teenuste müügi või maine otsene
või kaudne edendamine;

Selgitus

Edendamise määratlust tuleb – nagu ka punktides g ja i – tõlgendada subjektiivselt, et 
saavutada asjakohaseid tulemusi. Vastasel juhul võib toote või teenuse nimetamine langeda 
monteerimisega seotud põhjustel audiovisuaalse kommertsteadaande määratluse alla, kui 
seda käsitletakse objektiivselt müügi edendamisena, mis ei ole aga tegelikult eesmärgiks.
Teisest küljest võib tegelik reklaam kvalifitseeruda audiovisuaalse kommertsteadaandena, kui 
sellel puudub mõju ning seda peetakse seega objektiivselt müüki mitte edendavaks, kuigi just 
see oli eesmärgiks.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

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

Selgitus

Praktikas hangivad meediateenuste osutajad valmis infosisu regulaarselt kolmandatelt 
osapooltelt. Neil ei ole sageli võimalust kindlaks teha, kas programm sisaldab tooteasetust.
Ka ei ole neil võimalik seda kuidagi mõjutada.

Muudatusettepanek 20
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 

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

müügiturgude vahelist konkurentsi 
tunnustades Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja kättesaadavust artikli 6 
tähenduses, kui see on teostatav.

Selgitus

Vastupidiselt traditsioonilistele jaotuskanalitele pakuvad internetipõhised teenused Euroopa 
ja sõltumatu infosisu jaoks tohutuid võimalusi.

Internetipõhiste teenuste edendamine on seega sobivaim viis stimuleerida Euroopa 
audiovisuaalsete meediateenuste laiemat levikut, tagades samas nende kättesaadavuse uute 
jaotuskanalite jaoks.

Antud kontekstis on konkurentsi tunnustamiseks oluline eeltingimus mitte teha vahet erinevate 
jaotusturgude vahel, s.t mitte eelistada on-line turustajaid traditsioonilistele jaotuskanalitele 
nagu tasuline TV, DVD või muud materiaalsed infokandjad.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

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

Sponsitavad või tooteasetust sisaldavad 
audiovisuaalsed meediateenused peavad 
vastama järgmistele nõuetele:

a) sponsorlus või tooteasetus ei tohi mingil 
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;

a) sponsorlus või tooteasetus ei tohi mingil 
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;

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.
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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.
cb) Tooteasetust sisaldavad saated tuleb 
vaatajate võimaliku segaduse vältimiseks 
saate alguses vastavalt märgistada.

Selgitus

Erineva sisu tõttu eraldi lõigud.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKTI 7 PUNKT –D A (UUS)

Artikkel 6 (direktiiv 89/552/EMÜ)

d a) Lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid peaksid sõltumatu tootja 
mõiste määratlemisel nõuetekohaselt 
arvesse võtma järgmist kolme kriteeriumi: 
tootmisettevõtte kuuluvus, ühele ja samale 
ringhäälinguorganisatsioonile tarnitavate 
programmide hulk ning teiseste õiguste 
kuuluvus.“

Selgitus

Viide sõltumatusele on tähtis ning väga tihedalt seotud õiguste mõistega. Asjaolu, et turg on 
kontsentreeritud ning et võim, mida õiguste omandamisel rakendatakse, on üksikute osalejate 
käes, tähendab, et sõltumatud tootmisettevõtted ei saa uusi infosisu turustamise vorme 
täielikult ära kasutada ega õigusi säilitada, neil ei ole võimalik kapitali ja majanduskasvu 
luua ning neid rahastatakse seega jätkuvalt innovatsiooni blokeerival kontsentreerituse 
tasemel.

Muudatusettepanek 23
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-

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

minutilise ajavahemiku kohta reklaamide 
ja/või otsepakkumiste näitamiseks

Selgitus

Praegu uudiste ja lastesaadete suhtes kehtiva 30 minuti reegli laiendamisel 35 minutile oleks 
tõsine negatiivne mõju ringhäälinguorganisatsioonide reklaamitulule ja seega nende 
suutlikkusele rahastada audiovisuaalse infosisu tootmist. Kuna enamik uudistest ja 
lastesaadetest ei ole pikemad kui 30 minutit, võib see reklaami nendest programmidest 
tõhusalt eemaldada. Kõnealuse meetme selgitus või põhjendus paistab komisjoni ettepanekus 
ja tema regulatiivse mõju hindamises puuduvat.

Muudatusettepanek 24
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."

Selgitus

Viimases lauses viidatakse olulisele mõjule kuulajas- ja vaatajaskonna osakaalule. Termin 
vajab täpsemat selgitust ja analüüsi selle kohta, mida loetakse konkurentsiõiguse alusel 
turuks.


