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1 ELT C xxx, xxx, lk xxx.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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. Seetõttu 
peaks käesolev direktiiv edendama nende 
teenuste arengut siseturul.

Selgitus

Piirideta televisiooni direktiivi muudatusettepaneku põhjus on ajakohastada õigusnormi 
viimaste tehnoloogiliste arengutega turul ja pakkuda turuosalejatele üht õigusteksti, mis 
selgitab õigusnorme ning aitab seega kaasa ühtse inforuumi loomisele, mis on algatuse i2010 
üks kolmest sambast.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 10
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(10) Kuna artiklitega 3c–h kehtestatakse 
ühtlustatud kohustuste miinimumkogum, ei 
saa liikmesriigid käesoleva direktiiviga 
ühtlustatud valdkondades enam kõrvale 
kalduda päritoluriigi põhimõttest, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõikes 4, mis 
käsitleb alaealiste kaitset, võitlust rassilise, 
soolise, usulise või rahvusliku viha 
õhutamise ja üksikisikuid puudutavate 
inimväärikuse rikkumiste vastu ning 
tarbijakaitset.

(10) Kuna artiklitega 3c–h kehtestatakse 
ühtlustatud kohustuste miinimumkogum, ei 
saa liikmesriigid käesoleva direktiiviga 
ühtlustatud valdkondades enam kõrvale 
kalduda päritoluriigi põhimõttest, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõikes 4, mis 
käsitleb alaealiste kaitset, puuetega inimeste 
õiguste kaitset, võitlust viha õhutamise 
vastu rassi, etnilise päritolu, soo, usu, 
rahvuse, vanuse, seksuaalse sättumuse või 
puude alusel ja üksikisikuid puudutavate 
inimväärikuse rikkumiste vastu ning 
tarbijakaitset.

Selgitus

Nimetatud direktiiv pakub minimaalset ühtlustamist, luues seega aluse valitsevale 
päritoluriigi põhimõttele. Need ettepanekud peaksid olema kooskõlas direktiivi 2000/78/EÜ
määratlustega ning seetõttu peaksid hõlmama ka diskrimineerimist puude, etnilise päritolu, 
vanuse ja seksuaalse sättumuse alusel.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 13
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(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki programmikohaseid ja 
tellitavaid audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid. Selle kohaldamisala 
piirdub asutamislepingus määratletud 
teenustega, hõlmates seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid, kuid ei hõlma 
mittemajanduslikku tegevust, näiteks puhtalt 
eraviisilisi veebisaite.

(13) Audiovisuaalsete meediateenuste mõiste 
hõlmab kõiki audiovisuaalseid 
massimeediateenuseid, mis on oma 
olemuselt sarnased programmikohase 
televisiooniga, olenemata levikanalist – kas 
programmikohased või tellitavad, oma
teavituslikus, meelelahutuslikus ja harivas 
funktsioonis. See hõlmab seega kõiki 
majandustegevuse vorme, sealhulgas avaliku 
teenistuse ettevõtteid. Audiovisuaalsete 
meediateenuste määratlus ei hõlma siiski 
mittemajanduslikku tegevust, mida 
osutatakse tavaliselt tasu eest, nt blogid ja 
muu kasutaja loodud sisu või mis tahes 
erakirjavahetuse vorm, nt e-kirjad ja 
eraviisilised veebisaidid. Ükski neist ei 
hõlma teenuseid, mis ei ole mõeldud 
audiovisuaalse sisu levitamiseks, s.t kui 
audiovisuaalne sisu on teenuses 
puhtjuhuslik ega kanna selle peamist 
otstarvet, nt veebisaidid, mis sisaldavad 
audiovisuaalseid elemente üksnes 
täiendusena, nt animeeritud graafilised 
elemendid, väikesed reklaamilõigud või 
teave, mis on seotud toote või 
mitteaudiovisuaalse teenusega, nt 
otsingumootorid. Peale selle ei hõlma 
käesolev määratlus teenuseid, mis 
seisnevad tervikuna või peamiselt 
signaalide edastamises elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu, ega hõlma 
võrgumänge seni, kuni audiovisuaalsete 
meediateenuste peamist eesmärki pole 
saavutatud. Lõpuks ei hõlma käesolev 
määratlus infoühiskonna teenuseid, mis on 
määratletud direktiivi 98/48/EÜ artiklis 1.

Selgitus

Nagu komisjon on rõhutanud, ei peaks direktiiv hõlmama mittemajanduslikku tegevust.
Eraviisilisi veebisaite, kuid ka muud eraviisilist sisu, nt blogisid, ei peaks reguleerima. Sama 
peaks kehtima pooleraviisilise sisu puhul, nt teave kohalike klubide või kooli ürituste kohta.
Samuti on see kooskõlas asutamislepingu artiklis 50 toodud teenuste määratlusega. Seetõttu 
peaks tekst sellise sisu selgesõnaliselt kohaldamisalast välja jätma.

Muudatusettepanek 4
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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.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduse 14 saab välja jätta, kuna tekst on liidetud põhjendusega 13.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 16

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

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

Selgitus

Audiovisuaalsete teenuste mõiste hõlmab teistes Euroopa ja rahvusvahelistes õigusaktides, 
näiteks WTO teenuste klassifikatsiooni punktis D lisaks televisioonile ka raadiot. On vaja 
tagada, et käesolev direktiiv ei puudutaks kõnealuseid määratlusi ning raadio on edaspidigi 
audiovisuaalsete teenuste osa.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 18
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(18) Lisaks reklaamile ja otsepakkumisele 
sätestatakse audiovisuaalse 
kommertsteadaande laiem mõiste. Selle all 
mõeldakse liikuvaid pilte koos heliga või 
ilma, mis kaasnevad audiovisuaalsete 
meediateenustega ja on mõeldud äriga 
tegeleva füüsilise või juriidilise isiku 
kaupade, teenuste või maine otseseks või 
kaudseks reklaamimiseks. Seega ei hõlma 
nimetatud mõiste ametlikke teadaandeid ega 
tasuta edastatavaid heategevusega seotud 
üleskutseid.

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

Selgitus

Sõnastust tuleb tehnikatega paremini kohandada, et tagada suurem õiguskindlus.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 25

(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Ühis- ja 
isereguleerimist käsitlevad mõisted, 
kriteeriumid ja menetlused on esitatud 
paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes.1

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

(25) Teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Parem õiguslik reguleerimine 
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade 
loomiseks Euroopa Liidus“ rõhutas komisjon 
vajadust hoolikalt analüüsida sobivat 
reguleerivat lähenemist, eelkõige küsimust, 
kas asjaomase valdkonna ja probleemi puhul 
peaks eelistama õiguslikku reguleerimist või 
peaks kaaluma teisi võimalusi, nagu näiteks 
ühis- või isereguleerimist. Kogemus on 
näidanud, et ühis- ja isereguleerimise 
vahendid, mida rakendatakse vastavalt 
liikmesriikide erinevatele 
õigustraditsioonidele, võivad mängida tähtsat 
rolli kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamises.
Seega võib isereguleerimine olla 
alternatiivne meetod käesoleva direktiivi
teatavate sätete rakendamiseks, kuid 
sellega ei saa täielikult asendada 
seadusandjate kohustust.
Ühisreguleerimine näeb ette 
isereguleerimise ja siseriikliku seadusandja 
vahelise vajaliku “õigusliku sideme”.

1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
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Selgitus

Liikmesriigid soodustavad ühis- ja isereguleerimise korda käesoleva direktiiviga 
kooskõlastatud valdkondades. Nad ei ole kohustatud sellisele korrale tuginema. Kui nad seda 
teevad, peab niisugune kord olema põhiliste huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja nägema 
ette tõhusa jõustamise. Kui liikmesriigid usaldavad ülesanded direktiivide eesmärkide 
saavutamisel isereguleerivatele asutustele, peab ülesande andmise viis olema piisavalt selge, 
tagamaks, et reguleerivaid meetmeid võib kasutada siis, kui isereguleeruvad meetmed 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks ei toimi.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 27

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

(27) Et kaitsta põhivabadust saada teavet ja 
et tagada Euroopa Liidu vaatajate huvide 
täielik ja nõuetekohane kaitse, peaksid üldist 
huvi pakkuva ürituse ainuõiguste valdajad 
andma teistele 
ringhäälinguorganisatsioonidele ja 
ringhäälinguorganisatsiooni nimel 
tegutsevatele vahendajatele õiguse kasutada 
üldistes uudistesaadetes lühikesi väljavõtteid, 
kuid mitte meelelahutusprogrammi 
eesmärgil. Üldreeglina tuleks tagada 
lühikeste väljavõtete kättesaadavus 
võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel mõistliku tasu 
eest, võtta nõuetekohaselt arvesse ainuõigust 
ja need väljavõtted ei tohiks olla pikemad 
kui 90 sekundit. Sellised tingimused tuleb 
teatavaks teha aegsasti enne üldist huvi 
pakkuva ürituse toimumist, et teistele jääks 
kõnealuse õiguse kasutamiseks piisavalt 
aega. Uudistele juurdepääsu õigust tuleks 
kasutada üksnes vajaduse korral; seega 
siis, kui muu ringhäälinguorganisatsioon 
samas liikmesriigis on omandanud 
ainuõiguse kõnealusele sündmusele, tuleb 
taotleda nimetatud 
ringhäälinguorganisatsioonilt 
juurdepääsu.

Selgitus
Lühiuudiste edastamise õigust rakendatakse tavaliselt kahepoolsete kokkulepete kaudu ja 
seda tuleks direktiivi sõnastuses tunnustada. Vaba juurdepääsu võimaldamine 
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ringhäälinguorganisatsiooni signaalile toob kaasa märkimisväärsed probleemid seoses
autoriõigustega ja rikub ringhäälinguorganisatsiooni ja/või õiguste valdaja omandiõigusi.
Ringhäälinguorganisatsioon ei pea tingimata olema ringhäälinguõiguste valdaja ELi muudes 
liikmesriikides. Kuna liikmesriigid on valinud erinevad lähenemised õigusele saada teavet, 
peaks käesolev direktiiv sisaldama neutraalset klauslit, mis jätab liikmesriikide hooleks 
õigusliku vahendi valimise direktiivi ülevõtmisel siseriiklikusse õigusse.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 28

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

(28) Mittelineaarsed teenused erinevad 
lineaarsetest kasutaja valiku- ja 
kontrollivõimaluse ning ühiskonnale 
avaldatava mõju poolest. Seega on 
põhjendatud mittelineaarsete teenuste 
väiksem reguleeritus ning nad peavad 
vastama ainult artiklites 3c–3h sätestatud 
põhireeglitele. Tarbija valikuvõimaluste ja 
kontrolli kõrge tase näitab, et uued 
teenused, nt tellitav videoteenus, sisu 
kordussilmused või ürituste voogedastus, 
mis ei ole lisatud lineaarsesse teenusesse, 
tuleb määratleda mittelineaarsete 
teenustena, olenemata sisust.

Selgitus
Euroopa Komisjon on rõhutanud oma direktiivi ettepaneku selgitavates märkustes, et kõik 
niinimetatud tõmbamisteenused tuleks määratleda mittelineaarsete teenustena. Lisaks 
võimaldavad innovatiivsed teenused, nt sisu kordussilmused, tarbijal valida, millal ja kuidas 
ta pakutud sisu tarbib. Uued seadmed ning rakendused annavad tarbijale lisavõimalusi ja -
kontrolli vaadatava üle. Peale selle ei ole eristamine teenuse eseme järgi kooskõlas 
määratlusega, mis seostab saatekava koostava isiku ja kasutaja otsuse. Seetõttu võib 
mittelineaarne teenus sisaldada spordivõistlusi, kontserte, filme ja muid sündmusi vaatetasu 
põhjal.

Selle tulemusena tuleb selliseid teenuseid nagu sisu kordussilmused ja voogedastus käsitada 
mittelineaarsetena. Seda tuleks direktiivi tekstis selgelt väljendada, et oleks võimalik teha 
selgelt vahet lineaarsetel ja mittelineaarsetel teenustel e-kaubanduse direktiivi kohaldamisala 
seisukohast.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 30
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(30) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega piirduvad käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmed üksnes vähimaga, mis on 
vajalik siseturu nõuetekohase toimimise 
saavutamiseks. Kui on vaja meetmeid 
ühenduse tasandil ja et garanteerida ala, mis 
on ka tegelikult ilma sisepiirideta, kuivõrd 
tegemist on audiovisuaalsete teenustega, 
peab direktiiv tagama üldist huvi pakkuvate 
eesmärkide kaitse kõrgel tasemel, eelkõige 
alaealiste ja inimväärikuse kaitse.

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

Selgitus

Tänapäeval on audiovisuaalne meedia, eriti televisioon, üsna olulisel viisil teabe, 
õppekoolituse ja kultuurilise sisu omandamise ning vaba aja veetmise kanal. Seetõttu on 
hädavajalik, et kõik asetleidvad edusammud võtaksid õiglaselt arvesse kõikide Euroopa 
kodanike, eriti puuetega inimeste, võimalikke vajadusi, kuna vastasel juhul jääksid need ilma 
suurest hulgast hüvedest, mida tänapäevane ühiskond ja eriti digitaaltelevisioon saab pakkuda. 

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 33

(33) Ükski käesoleva direktiivi säte, mis 
käsitleb alaealiste ja avaliku korra kaitset, 
ei nõua, et kõnealused meetmeid peab 
rakendama audiovisuaalsete 
meediateenuste eelneva kontrollimise abil.

välja jäetud

Selgitus

Mittelineaarsete teenuste lubamise vabadusest ja kõikide audiovisuaalsete meediate 
tsensuurikeelust tuleneb, et mingil juhul ei tohi eelnevalt kontrollida. Sõnastus „ei nõua“ on 
eksitav ja selle sisu ebaselge.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 35



PA\620957ET.doc 11/31 PE 374.499v01-00
Freelance-tõlge

ET

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

(35) Mittelineaarsed audiovisuaalsed 
meediateenused võivad lineaarsed teenused 
ning tavapärased levikanalid, nt DVD ja 
muud füüsilised andmekandjad, osaliselt 
välja vahetada. Seepärast peaksid nad 
propageerima Euroopa päritoluga teoste 
tootmist ja levitamist ning seeläbi võimalusel 
aktiivselt kaasa aitama kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisele. Liikmesriigid 
peaksid seetõttu vaatama korrapäraselt läbi 
oma mõju Euroopa päritoluga teoste
tootmisele ja turustamisele ning 
kultuurilise mitmekesisuse edendamisele.
Artikli 3f lõikes 3 sätestatud aruandluse 
raames võivad liikmesriigid lõpuks arvestada 
Euroopa päritoluga teoste ja kultuurilise 
mitmekesisuse edendamise meetmeid, eriti 
selliseid meetmeid nagu käibega vastavuses 
olevad minimaalsed investeeringud 
Euroopa päritoluga teostesse, Euroopa 
päritoluga teoste minimaalne osakaal 
audiovisuaalsetes meediateenustes ning 
Euroopa päritoluga teoste atraktiivne 
esitamine elektroonilistes telekavades. 

Selgitus

Sõnastus on veidi ebaselge ja vajab selgitamist, konkurents esineb ka tavapäraste levikanalite 
vahel, kes ei ole kohustatud kaasa aitama Euroopa päritoluga teoste arengule. Võrdsete 
tingimuste loomisel tuleks võtta arvesse tervikpilti, me peaksime seega olema uute kohustuste 
suhtes tähelepanelikud.

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 35 A (uus)
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(35 a) Osapooli, kes üksnes 
komplekteerivad või edastavad 
audiovisuaalseid meediateenuseid või 
pakuvad müügiks teenuste pakette, mille 
puhul neil puudub toimetusvastutus, ei 
tohiks käsitleda meediateenuste 
osutajatena. Sellest tulenevalt ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
sisupakkumiste puhas komplekteerimine, 
edastamine või edasimüük, mille puhul 
kolmandad isikud kannavad 
toimetusvastutust, ning neid reguleerib 
seega vaid direktiiv 2000/31.

Selgitus

Tuleks selgitada, et – praeguseni – ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse sisupakkumiste puhas 
komplekteerimine, edastamine või edasimüük, mille puhul kolmandad isikud kannavad 
toimetusvastutust meediateenuste osutajatena. Kuna osutajatel puudub mõjuvõim ja sellest 
tulenevalt ka kontroll sellise sisu üle, on selgitamine vajalik.

Muudatusettepanek14
PÕHJENDUS 40

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

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

Selgitus
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On terve hulk erinevaid siseriiklikke eeskirju tooteasetuse kohta ja suur hall tsoon, kus 
valitseb õiguslik ebakindlus. Seetõttu on kasulik kooskõlastada tooteasetuse eeskirjad 
Euroopa tasandil, et luua võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 15
PÕHJENDUS 41
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(41) Peale käesolevas direktiivis käsitletud 
tavade kohaldatakse direktiivi 2005/29/EÜ
ebaõiglaste kaubandustavade suhtes, nagu 
eksitavad ja agressiivsed tavad, mida 
rakendatakse audiovisuaalsete 
meediateenuste puhul. Kuna direktiiviga 
2003/33/EÜ, millega keelatakse sigarettide ja 
teiste tubakatoodete reklaam ja sponsorlus 
trükimeedias, infoühiskonna teenustes ja 
raadiosaadetes, ilma et see piiraks nõukogu 
3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta) 
kohaldamist, peaks direktiivide 2003/33/EÜ
ja 89/552/EMÜ omavaheline seotus, 
arvestades audiovisuaalsete meediateenuste 
erinõudeid, jääma samaks ka pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 88 lõige 1, millega 
keelatakse teatavate ravimite avalikkusele 
suunatud reklaam, ei piira sama artikli lõike 5 
kohaselt direktiivi 89/552/EMÜ artikli 14 
kohaldamist, ning seega peaks direktiivide 
2001/83/EÜ ja 89/552/EMÜ omavaheline 
seotus jääma samaks ka pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

(41) Vaja on tagada, et käesolev direktiiv ja 
olemasolev ühenduse õigus oleksid tihedalt 
seostatud. Sellest tulenevalt peaksid 
käesoleva direktiivi sätted olema valdavad 
siis, kui käesoleva direktiivi sätted ja muu, 
audiovisuaalsete meediateenuste 
kättesaadavuse või audiovisuaalsete 
meediateenuste osutamise teatud aspekte 
reguleeriva ühenduse õigusakti säte on 
vastuolus. Niisiis täiendab käesolev 
direktiiv ühenduse õigustikku. Seega peale 
käesolevas direktiivis käsitletud tavade 
kohaldatakse direktiivi 2005/29/EÜ
ebaõiglaste kaubandustavade suhtes, nagu 
eksitavad ja agressiivsed tavad, mida 
rakendatakse audiovisuaalsete 
meediateenuste puhul. Kuna direktiiviga 
2003/33/EÜ, millega keelatakse sigarettide ja 
teiste tubakatoodete reklaam ja sponsorlus 
trükimeedias, infoühiskonna teenustes ja 
raadiosaadetes, ilma et see piiraks nõukogu 
3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta) 
kohaldamist, peaks direktiivide 2003/33/EÜ
ja 89/552/EMÜ omavaheline seotus, 
arvestades audiovisuaalsete meediateenuste 
erinõudeid, jääma samaks ka pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 88 lõige 1, millega 
keelatakse teatavate ravimite avalikkusele 
suunatud reklaam, ei piira sama artikli lõike 5 
kohaselt direktiivi 89/552/EMÜ artikli 14 
kohaldamist, ning seega peaks direktiivide 
2001/83/EÜ ja 89/552/EMÜ omavaheline 
seotus jääma samaks ka pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Lisaks ei piira 
käesoleva direktiivi kohaldamine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tulevase määruse 
(toiduainete toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta) kohaldamist.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb selgitada käesoleva direktiivi ja olemasoleva õigusraamistiku 
vahelist seost.
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Muudatusettepanek 16
PÕHJENDUS 45

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

välja jäetud

Selgitus

Seda käsitleti juba põhjenduses 16. 

Muudatusettepanek 17
PÕHJENDUS 46
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(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid 
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat 
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks ja 
seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis vastu 
võtta tooteasetuse eeskirjad. Siinkohal 
kehtestatud tooteasetuse mõiste hõlmab 
igasugust audiovisuaalse kommertsteadaande 
vormi, mis seisneb toote, teenuse või nende 
kaubamärgi kaasamises või sellele osutamises 
programmi põimitud viisil, tavaliselt tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel. Selle 
suhtes kohaldatakse samu kvaliteedieeskirju 
ja -piiranguid nagu reklaami suhtes.

(46) Tooteasetus on televisiooni tarbeks 
tehtud kinematograafilistes ja 
audiovisuaalsetes töödes reaalsus, kuid 
liikmesriigid reguleerivad seda praktikat 
erinevalt. Võrdsete võimaluste tagamiseks ja 
seeläbi Euroopa meediatööstuse 
konkurentsivõime tõstmiseks on tarvis vastu 
võtta tooteasetuse eeskirjad, keelates samal 
ajal varjatud reklaami, nt toote 
integratsioon, teades selle negatiivset mõju 
tarbijatele. Tooteasetuse mõiste hõlmab 
igasugust audiovisuaalse kommertsteadaande 
vormi, mis seisneb toote, teenuse või nende 
kaubamärgi kaasamises või sellele osutamises 
meediateenuste osutaja poolt või tema 
korraldusel programmi põimitud viisil, tasu 
eest või tasuta või samalaadsetel kaalutlustel.
Selle suhtes kohaldatakse samu 
kvaliteedieeskirju ja -piiranguid nagu 
reklaami suhtes. Tooteasetus ei hõlma siiski 
sõltumatuid toimetamisotsuseid selliste 
toodete kasutamiseks, neid ebasobivalt esile 
toomata, mis on saate jaoks olulised ja 
hõlbustavad selle tootmist, nt laste puhul 
kaubamärgiga tähistatud auhindade 
kasutamine audiovisuaalsetes 
meediateenustes, mis võivad motiveerida 
vaatajaid osalema saates ja saadet 
nautima.

Selgitus

Tooteasetuse kasutamise eeskirjade selgitamine peaks seadma piiri varjatud reklaami 
meetoditele (nt toote integratsioon), et kaitsta sisuliini terviklikkust. Teisalt ei tohiks uus 
tooteasetuse määrus kogemata keelata juba olemasolevaid ja seaduspäraselt kasutatavaid 
saateformaate. Näiteks kasutavad lasteprogrammid tihti auhindu – tavaliselt kaubamärgiga 
tähistatud tooteid, nt CD – motiveerimaks vaatajaid saates osalema ja seda nautima. Praeguse 
määratluse kohaselt oleks lasteprogrammide puhul tooteauhindade kasutamine keelatud 
(kuna tooteasetus on keelatud), mis muudaks lasteprogrammid vähem atraktiivseks.

Muudatusettepanek 18
PÕHJENDUS 48 A (uus)
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(48 a) Puuetega inimeste ja vanurite 
põhiõiguste harta artiklitest 25 ja 26 
tulenevat õigust osaleda ühiskonna sotsiaal- 
ja kultuurielus ei saa eristada 
kättesaadavate audiovisuaalsete 
meediateenuste osutamisest. 
Audiovisuaalsete meediateenuste 
kättesaadavus hõlmab, kuid mitte ainult, 
viipekeelt, subtiitreid, audiokirjeldust, 
pealeloetavaid subtiitreid ning 
arusaadavaid ekraanimenüüsid.

Selgitus

Kooskõlas komisjoni kohustusega süvalaiendada puuetega seotud teemat ühenduse kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse on oluline viidata sõnaselgelt harta nendele sätetele, mis tegelevad 
puuetega inimeste või vanuritega. Peale selle tehakse ettepanek juurdepääsuvõimaluste 
mittetäieliku nimekirja kohta harta sätetest kinnipidamiseks.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

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

Käesolev määratlus ei hõlma:

- direktiivi 98/48/EÜ artiklis 1 määratletud 
infoühiskonna teenuseid;

- teenuseid, kui audiovisuaalne sisu on 
teenuses puhtjuhuslik ega kanna selle 
peamist otstarvet, ja
- ajalehtede ja ajakirjade elektroonilisi 
versioone.

Selgitus



PE 374.499v01-00 18/31 PA\620957ET.doc
Freelance-tõlge

ET

See selgitab direktiivi kohaldamisala, nagu see seoses TV- ja TV-laadsete teenustega algselt 
oli kavandatud, ning tunnistab erinevust “massimeedia” ja “individualiseeritud meedia”
vahel, nt videoblogid või kasutaja loodud sisu. Samuti pakub see õiguslikku selgust 
meediateenuste osutajale ja tarbijatele selle kohta, millist täpset korda kohaldatakse 
konkreetsete teenuste suhtes.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

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

Käesolev määratlus ei hõlma füüsilisi või 
juriidilisi isikuid, kes ainult 
komplekteerivad või edastavad sisu või 
pakuvad müügiks selliste teenuste pakette, 
mille puhul on toimetusvastutus 
kolmandatel isikutel.

Selgitus

Direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu sisupakkumiste puhas komplekteerimine, edastamine või 
edasimüük, mille puhul kolmandad isikud kannavad toimetusvastutust meediateenuste 
osutajatena.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

(c) teleringhääling või telesaade – lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus, mida 
iseloomustab eri programmide ajaline 
järgnevus ning mille puhul meediateenuste 
osutaja otsustab, millisel ajahetkel 
konkreetset programmi edastatakse 
kindlaksmääratud saatekava põhjal;
Otseülekanne iseenesest ei ole lineaarse 
audiovisuaalse teenuse osutamine.

Selgitus
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Lineaarsed audiovisuaalsed meediateenused peaksid olemuse poolest põhimõtteliselt 
sarnanema tavapäraste programmikohaste ringhäälinguteenustega. Range televisioonikorra 
alusel reguleerimine on põhjendatud üksnes siis, kui teenuseosutaja esitab saatekava, mis 
sisaldab eri saateid ajalises järjestuses. See tuleb tekstis selgelt ära näidata. Kitsendus, mida 
kohaldatakse üksnes teenuse taotlemise aja suhtes, ei ole piisav, kuna see ei suuda teha vahet 
sellel, kas individuaalset programmi pakutakse voogedastustena või – minut pärast 
programmi lõppu – tellitava (või isegi peaaegu tellitava video) teenusena. Selline eristamine 
on puhttehniline. Keskenduma peaks toimetamisotsusele, kuna eelkõige mängib kasutajate 
mõjutamisel ja välise kontrolli kasutamisel peamist rolli saatekava planeerimine. Selle 
tulemuseks on kasutaja “kandmine” ühest programmist teise, tema suhtluskäitumist kontrollib 
seega teenuseosutaja.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

(e) mittelineaarne teenus – audiovisuaalne 
meediateenus, mille puhul kasutaja teeb 
isikliku taotluse konkreetse audiovisuaalse 
meediateenuse edastamiseks, lähtudes
meediateenuse osutaja valitud toimetatud ja 
mitmekesisest sisupakkumisest.

Selgitus

Puhttehniline rakendus selle ajahetke põhjal, mil saadet edastatakse, oleks vastuolus 
tehnoloogia neutraalsuse põhimõttega, mis on käesoleva direktiivi eesmärk. Tehnilise 
ülekande ajahetkel ei saa olla mingisugust tähtsust kasutaja jaoks, oluline on vaid aeg, mil ta 
tarbib programmi.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

(f) audiovisuaalne kommertsteadaanne –
liikuvad pildid koos heliga või ilma, mis 
edastatakse audiovisuaalsete meediateenuste 
osana, mille eesmärk on otseselt või 
kaudselt edendada äriga tegeleva füüsilise 
või juriidilise isiku kaupade müüki, 
teenuseid või mainet;
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Selgitus

Edendamise määratlust tuleb– nagu punktides g ja i –sobivate tulemuste saavutamiseks 
tõlgendada subjektiivselt. Vastasel juhul võiks iga toote või teenuse mainimine toimetamise 
seisukohast jääda audivisuaalsete kommertsteadaannete määratluse alla, kui seda peetakse 
objektiivselt müügi edendamiseks, mis ei ole tegelikult selle eesmärk. Teisalt võiks tõelise 
reklaami liigitada “audiovisuaalseks kommertsteadaandeks”, kui sellel ei oleks mõju ja kui seda 
seetõttu peeti objektiivselt müüki mitteedendavaks, kuigi see oli kavandatud eesmärk.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

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

Selgitus

Termin “ringhäälinguorganisatsioon” ei ole enam kooskõlas direktiivi kohandamisega uute 
tehnoloogiliste arengutega ja seda tuleks seetõttu muuta.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

(i) sponsorlus – audiovisuaalsete 
meediateenuste osutamises või 
audiovisuaalsete teoste tootmises 
mitteosaleva avalik-õigusliku isiku või 
eraettevõtja osalemine audiovisuaalsete 
meediateenuste rahastamisel, eesmärgiga 
reklaamida oma nime, kaubamärki, mainet, 
tegevust või tooteid;

(i) sponsorlus – audiovisuaalsete 
meediateenuste osutamises või 
audiovisuaalsete teoste tootmises 
mitteosaleva avalik-õigusliku isiku või 
eraettevõtja või füüsilise isiku osalemine 
audiovisuaalsete meediateenuste otsesel või 
kaudsel rahastamisel, eesmärgiga reklaamida 
oma nime, kaubamärki, mainet, tegevust või 
tooteid;

Selgitus
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See muudatusettepanek toob rohkem õiguskindlust: füüsilised isikud saaksid ka toetada; 
rahastada saaks nii otse kui ka kaudselt.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

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

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

Tooteasetuse juriidiline määratlus ei hõlma 
siiski sõltumatuid toimetamisotsuseid 
nende toodete kasutamiseks, neid 
ebasobivalt esile toomata, mis on 
programmi jaoks olulised ja hõlbustavad 
selle tootmist, nt auhinnad, muud esemed 
ja toetused.

Selgitus

Audiovisuaalsete meediateenuste osutaja vajab õiguskindlust. Uus määrus tooteasetuse kohta 
ei tohiks kogemata keelata juba olemasolevaid ja seaduspäraselt kasutatavaid saateformaate. 
Näiteks lastesaadetes kasutatakse tihti auhindu – tavaliselt kaubamärgiga tähistatud tooteid, 
nt CD – motiveerimaks vaatajaid saates osalema ja seda nautima. Praeguse määratluse 
kohaselt oleks lastesaadete puhul kaubamärgiga tähistatud auhindade kasutamine keelatud 
(kuna tooteasetus on keelatud), mis muudaks lastesaated vähem atraktiivseks.

Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

(k a) toote integratsioon – meediateenuste 
osutaja poolt või tema korraldusel, tasu 
eest või samalaadsetel kaalutlustel toote või 
viite tootele, teenusele või selle 
kaubamärgile lisamine saate sisuliini nii, et 
see toode näib saate või selle tegelaskujude 
poolt heaks kiidetud;
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Selgitus

Me peame sisu ja reklaami lahus hoidma. Reklaami lisamine saadetesse on saanud 
tegelikkuseks Ameerika Ühendriikides ning seal muretsetakse üha enam sellepärast, et see 
kahjustab saadete kvaliteeti. Me ei tohiks nende vigu korrata. Euroopa puhul peaksime ütlema 
“ei” reklaami ja sisu integreerimisele ning säilitama oma lugude terviklikkuse.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

(k b) “uudised” või “uudisteprogrammid” –
päevauudised, uudistesaated, poliitika- või 
päevakajasaated, teleringvaated ja 
ajakohaste sündmuste saated, sh teaduse, 
kultuuri, sotsiaalküsimuste valdkonnas 
(“pehmed uudised”).

Selgitus

Vajalik selgitus õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 1 PUNKT 2

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

(k c) “lastele suunatud audiovisuaalsed 
meediateenused” – igasugune 
meediateenus, mis on määratletud artikli 1 
punktis a ja mis on suunatud lastele.

Selgitus

Vajalik määratlus õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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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/või 
kaasreguleerimise korda käesoleva 
direktiiviga kooskõlastatud valdkondades.
Kõnealune kord peab olema põhiliste 
huvirühmade seas laialt aktsepteeritud ja 
nägema ette tõhusa jõustamise.

Selgitus
Hulk mobiilside ja Interneti näiteid osutab, et direktiivi sätteid saab tõhusalt rakendada
isereguleerimise teel. Sellest tulenevalt seisab ettepaneku põhjenduses 25, et ise- ja 
kaasreguleerimine mängivad tähtsat rolli tarbijakaitse tagamises ja mõlemaid tuleks arvesse 
võtta, eriti parema õigusliku reguleerimise aspekti põhjal.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 3 b (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. Kooskõlas muude lepinguliste 
kokkulepetega asjaomaste 
ringhäälinguorganisatsioonide vahel 
võivad liikmesriigid tagada, et lühiuudiste 
puhul ei jäeta teistes liikmesriikides 
registreeritud seaduslikku luba omavaid 
ringhäälinguorganisatsioone ilma 
juurdepääsust võrdsetel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel alustel ning 
mõistliku tasu eest avalikkusele suurt huvi 
pakkuvatest üritustest, mida edastab nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon.

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

Selgitus
Lühiuudiste edastamise õigust rakendatakse tavaliselt kahepoolsete kokkulepete teel ja seda 
tuleks direktiivi sõnastuses tunnustada. Vaba juurdepääsu võimaldamine 
ringhäälinguorganisatsiooni signaalile toob kaasa märkimisväärsed probleemid seoses 
autoriõigustega ja rikub ringhäälinguorganisatsiooni ja/või õiguste valdaja omandiõigusi.
Ringhäälinguorganisatsioon ei pea tingimata olema ringhäälinguõiguste valdaja ELi muudes 
liikmesriikides.
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Kuna liikmesriigid on valinud erinevad lähenemised õigusele saada teavet, peaks käesolev 
direktiiv sisaldama neutraalset klauslit, mis jätab liikmesriikide hooleks õigusliku vahendi 
valimise direktiivi siseriiklikusse õigusse ülevõtmisel.

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

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

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

Selgitus
Keeleline probleem.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 c punkt c (direktiiv 89/552/EMÜ)

(c) meediateenuste osutaja andmed, kaasa 
arvatud tema elektronposti aadress ja
veebisait, mille kaudu saab temaga vahetult ja 
tõhusalt kiiresti ühendust võtta;

(c) meediateenuste osutaja andmed, kaasa 
arvatud tema elektronposti aadress või
veebisait, mille kaudu saab temaga vahetult ja 
tõhusalt kiiresti ühendust võtta;

Selgitus

Keeleline parandus.

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

(d) vajaduse korral pädev reguleeriv asutus. (d) vajaduse korral asjaomane 
järelevalveasutus.

Selgitus

Vajalik selgitus õiguskindluse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3 f 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 ja eri leviturgude 
vahelist konkurentsi austades Euroopa 
päritoluga teoste tootmist ja kättesaadavust 
artikli 6 tähenduses, kui see on teostatav.

Selgitus

Konkurents esineb ka tavapäraste levikanalite vahel, kes ei ole kohustatud aitama kaasa 
Euroopa päritoluga teoste arengule. Võrdsete tingimuste loomisel tuleks võtta arvesse 
tervikpilti, me peaksime seega olema uute kohustuste suhtes tähelepanelikud.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

3. Liikmesriigid annavad komisjonile 
hiljemalt käesoleva direktiivi vastuvõtmisele 
järgneva neljanda aasta lõpuks ja seejärel iga 
kolme aasta järel aru lõikes 1 sätestatud 
meetme rakendamisest.

3. Liikmesriigid annavad komisjonile 
hiljemalt käesoleva direktiivi vastuvõtmisele 
järgneva neljanda aasta lõpuks ja seejärel iga 
kahe aasta järel aru lõikes 1 sätestatud 
meetme rakendamisest.

Selgitus

Kaheaastane ajavahemik sobib kogu ajakavasse paremini. Kolm aastat on üsna pikk aeg, 
pidades silmas uute teenuste kiiret arengut.

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3f lõige 4 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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4. Komisjon annab liikmesriikide esitatud 
teabe alusel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule lõike 1 kohaldamisest aru , võttes 
arvesse turu ja tehnoloogia arengut.

4. Komisjon annab liikmesriikide esitatud 
teabe alusel Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule lõike 1 kohaldamisest aru , võttes 
arvesse turu ja tehnoloogia arengut ning 
kultuurilise mitmekesisuse eesmärki.

Selgitus

Nagu komisjon rõhutab ka oma seletuskirjas (ning põhjenduses 3), on audiovisuaalsetel 
meediateenustel mitte üksnes suur tähtsus majandusliku ja tehnoloogilise arengu seisukohast, 
vaid ka suur mõju nii demokraatiale kui ka kultuurilisele mitmekesisusele.

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

(d) sigarettide ja muude tubakatoodetega 
seotud audiovisuaalsete 
kommertsteadaannete kõik vormid ja 
otsepakkumised on keelatud;

(d) sigarettide ja muude tubakatoodetega 
seotud audiovisuaalsete 
kommertsteadaannete kõik vormid on 
keelatud;

Selgitus

Üleliigne.

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

(f) audiovisuaalsed teadaanded 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 suhtes ega põhjendamatult 
näidata alaealisi ohtlikes olukordades.”

Selgitus
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Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek 40
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 ega 
kaudselt keelitada alaealisi ostma toodet või 
teenust, otseselt ega kaudselt ärgitada neid 
veenma oma vanemaid või teisi ostma 
reklaamitavat toodet või teenust, kasutada 
ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate 
või muude isikute suhtes ega näidata alaealisi 
ohtlikes olukordades, välja arvatud juhul, 
kui see on põhjendatud õppe või koolituse 
eesmärgil.”

Selgitus

Sõna “põhjendamatu” on veidi ebatäpne ja ei saa tegelikult tagada õiguskindlust.

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 3h lõike 1 esimene lõik (direktiiv 89/552/EMÜ)

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

1. Toote integratsioon on üldiselt keelatud.
Tooteasetus on saadetes keelatud, v.a ulme-
, ulmelaadsed või spordisaated. Uudiste- ja 
ajakohaste sündmuste saateid, ususaateid 
ning dokumentaalsaateid ei sponsita.
Kui see on lubatud, peavad sponsitavad või 
tooteasetust sisaldavad audiovisuaalsed 
meediateenused vastama järgmistele 
nõuetele:

Selgitus

Me peame hoidma sisu ja reklaami lahus. Reklaami lisamine saadetesse on saanud 
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tegelikkuseks Ameerika Ühendriikides ning seal muretsetakse üha enam sellepärast, et see 
kahjustab saadete kvaliteeti. Me ei tohiks nende vigu korrata. Euroopa puhul peaksime ütlema 
“ei” reklaami ja sisu integreerimisele ning säilitama oma lugude terviklikkuse.

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

(b a) nad ei tohi sisaldada tooteasetust, mis 
esitleb tooteid liiga silmapaistvalt.
“Ebasobiv esiletoomine” tehakse kindlaks 
kõnealuse tootemargi, kauba või teenuse 
korduval esinemisel või selle põhjal, kuidas 
seda esitletakse, võttes arvesse nende 
saadete sisu, kus see esineb;

Selgitus

Oma tõlgendavas teatises “Piirideta delevisiooni” direktiivi telereklaami puudutavate sätete 
teatavate aspektide kohta (EÜT C 2004, 102/02) esitas komisjon “ebasobiva esiletoomise”
kriteeriumi, eesmärgiga aidata riigiasutustel teha vahet varjatud reklaamil ja seaduslikul 
viitel kaupadele, teenustele, tootemarkidele ja ettevõtjatele. Ebasobiva esiletoomise nõuet on 
kasutatud paljudes liikmesriikides vaatajate huvide kaitsmiseks. Ebasobiva esiletoomise 
kriteeriumi lisamine direktiivi õiguslikult siduvasse teksti tõhustab õiguskindlust, annab 
juhtnööre, kuidas esitleda tooteid vähem pealetükkivalt, ning tagab, et tooteasetuse 
ebasobivaid vorme, nt toote integratsioon, ei tohi Euroopa toodete puhul kasutada.

Muudatusettepanek 43
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 ja/või 
lõpus ja/või selle kestel.
Ringhäälinguorganisatsiooni tellitud või 
toodetud tooteasetust sisaldavad saated tuleb 
vaatajate võimaliku segaduse vältimiseks 
saate alguses ja/või kestel vastavalt 
märgistada.
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Selgitus

Vastutust tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 44
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. Peale selle ei tohi audiovisuaalsed 
teenused sisaldada meediateenuste osutaja 
poolt tellitud või toodetud saadetes 
tubakatoodete või sigarettide tooteasetust 
või selliste ettevõtete tooteasetust, mille 
põhitegevuseks on sigarettide ja muude 
tubakatoodete tootmine ja müük.

Selgitus

Vastutust tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 45
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.”

välja jäetud

Selgitus

Seda käsitleti juba muudatusettepanekus 41. 

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 1 PUNKT 6

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

Artikkel 3h a
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Kättesaadavus
1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, tagamaks järk-järgult, et nende 
pädevuses olevad audiovisuaalsed 
meediateenused oleksid puuetega 
inimestele täielikult kättesaadavad.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
kahe aasta tagant riiklikud aruanded 
kõnealuse artikli rakendamise kohta.

See aruanne sisaldab eelkõige statistikat 
tehtud edusammude kohta, eesmärgiga 
saavutada kättesaadavus lõike 1 
tähenduses, edu mittesaavutamise 
põhjuseid ning edu saavutamiseks vastu 
võetud või kavandatud meetmeid.

Selgitus

Audiovisuaalsete meediateenuste kättesaadavus on põhjenduse 30 kohaselt siseturu 
nõuetekohase toimimise oluline osa. Puuetega inimesed ja/või vanurid, kellele on 
kättesaadavuse küsimus samuti oluline, moodustavad märkimisväärse osa audiovisuaalsete 
teenuste tarbijatest. Kuulmisuuringute Instituudi järgi on kuulmispuue rohkem kui 81 miljonil 
eurooplasel; üle 30 miljoni eurooplase on pimedad ja nägemispuudega. Uuringud on näidanud, 
et tohutu hulk puuetega inimesi ja/või vanureid vaatab televiisorit. See moodustab turu, mida 
tuleb teenindada. Kohustus tagada kättesaadavad audiovisuaalsed meediateenused aitaks 
kahtlemata kaasa teenuseosutajate tervele konkurentsile ning tõhustaks siseturu toimimist.

Muudatusettepanek 47
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikkel 10 (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 eristatavad 
toimetatavast sisust. Ilma et see piiraks 
uute reklaamitehnikate kasutamist, 
hoitakse telereklaam ja otsepakkumised 
programmi muudest osadest lahus optiliste 
ja/või akustiliste ja/või ruumiliste vahendite 
abil.
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2. Eraldiseisvad reklaamilõigud ja 
otsepakkumiste lõigud (v.a 
spordiprogrammides) on erand.”

Selgitus

Sellest reeglist kinnipidamine, et eraldiseisvad lõigud peaksid jääma erandiks (v.a 
spordiprogrammides), seaks kunstliku piirangu ringhäälinguorganisatsiooni võimele uurida 
koos vaatajatega uusi paindlikke pausimudeleid. Hiljutised uurimused näitavad, et tegelikult 
eelistavad vaatajad reklaamilõike, võrreldes reklaamiplokkidega, kuna need on vähem 
pealetükkivad kui pikad pausid.

Muudatusettepanek 48
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.

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

Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada reklaami ega otsepakkumisi.”

Selgitus

35 minuti reegli kehtestamine viiks kahtlemata tulude vähenemiseni nendel, kes investeerivad 
vähem kasumlikesse žanritesse. Kuna enamik uudiseid ja lastesaateid ei kesta üle 30 minuti, 
võib see tõhusalt kõrvaldada reklaami neist saadetest. Tulemuseks oleks uudiste ja 
lastesaadete, eriti Euroopa originaaltoodangu vaadatavuse ja neisse investeerimise 
vähenemine. Seega on praegusest 30 minuti reeglist kinnipidamine ülimalt tähtis nende 
žanrite rahalise elujõulisuse seisukohast.

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 1 PUNKT 13
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Artikli 18 lõige 2 (direktiiv 89/552/EMÜ)

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

2. Lõige 1 ei kehti teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega või samasse ettevõtete gruppi 
kuuluva teise meediateenuste osutaja 
saadetega, ning otseselt nendest saadetest 
tulenevate lisatoodete, sponsorlusteadete ja 
tooteasetuse suhtes.”

Selgitus

Puudub põhjus, miks need tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikkel 18a (direktiiv 89/552/EMÜ)

Artikkel 18a jäetakse välja. Audiovisuaalsete kommertsteadaannete 
saated tuleks optiliste ja akustiliste 
vahendite abil selgelt määratleda 
otsepakkumissaadetena ning nende 
üldkestus ei tohiks ületada kuut tundi 
päevas.

Selgitus
Otsepakkumise saadete päevalimiitide täielik kaotamine, nagu on toodud Euroopa Komisjoni 
ettepanekus artikli 18a väljajätmisega, suurendaks mõnda märkimisväärset ohtu ega aita 
kaasa direktiivi selgepiirilise eesmärgi saavutamisele. Veelgi tähtsam on see, et 
otsepakkumise saadete meediaaja täielik vabakslaskmine ja selle ülejääk võimaldavad 
kahtlastel osalejatel ning kelmist kauplejatel seda avamist ära kasutada, mõjutades seega 
juba tööstuse poolt saavutatud positiivseid tulemusi tugevate isereguleerimissaadete ning 
kõrgeimate standardite jätkuva edendamise abil. Üldiselt kahjustaks see meede Euroopa 
otsepakkumise sektori tehtud jõupingutusi tarbijate jaoks kõrgeimate standardite loomiseks.

Muudatusettepanek 51
ARTIKLI 1 PUNKT 17

Artikkel 20 (direktiiv 89/552/EMÜ)
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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 
teleringhäälingusaate 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
Sõnastus on ebaselge ja võib põhjustada probleeme: millele viitab termin 
“ringhäälingusaade”? Kuidas saab ringhäälingusaadete mõju publiku osakaalu suhtes 
mõõta? Kuidas saab kindlaks määrata, kas ringhäälingusaade on nähtud ette üksnes oma 
riigi territooriumile?

Õiguskindluse tagamiseks tuleks termin “ringhäälingusaade” asendada 
“teleringhäälingusaatega” ning viide fraasile “ja ringhäälingusaadete suhtes, millele ei ole 
…” tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 1 PUNKT 22

Artikkel 26 (direktiiv 89/552/EMÜ)

Komisjon esitab hiljemalt […] ja seejärel 
iga kahe aasta tagant Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi (muudetud kujul) 
kohaldamise kohta ja teeb vajaduse korral 
täiendavaid ettepanekuid direktiivi 
kohandamiseks audiovisuaalsete 
meediateenuste valdkonna arengule, võttes 
eriti arvesse viimaseid tehnoloogilisi 
arenguid ja sektori konkurentsivõimet.
.”

Komisjon esitab hiljemalt [viienda aasta 
lõpus pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist] ja seejärel iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
aruande käesoleva direktiivi (muudetud 
kujul) kohaldamise kohta, eelkõige artikli 3f 
lõikes 1 ja artiklis 3h a (uus) toodud 
meetmete rakendamise kohta, ja teeb 
vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid 
direktiivi kohandamiseks audiovisuaalsete 
meediateenuste valdkonna arengule, võttes 
eriti arvesse viimaseid tehnoloogilisi arenguid 
ja sektori konkurentsivõimet ning 
kultuurilise mitmekesisuse edendamist.”
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Muudatusettepanek 53
ARTIKKEL 3

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud seadused, 
määrused ja haldusnormid hiljemalt. Nad 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
sätete teksti ning nende sätete ja käesoleva 
direktiivi sätete vastavustabeli.

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud seadused, 
määrused ja haldusnormid hiljemalt [kaks 
aastat] varem. Nad edastavad komisjonile 
viivitamata nende sätete teksti ning nende 
sätete ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Selgitus
Käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaeg on komisjoni tekstist välja jäetud. Kiire rakendamine 
on soovitatav, et tagada audiovisuaalsete meediateenuste siseturu täielik toimimine ning 
võrdsed tingimused kõikide meediateenuste osutajate jaoks. Kahe aasta möödudes selle 
rakendamisest peavad liikmesriigid esitama komisjonile aruande käesoleva direktiivi 
teatavate sätete rakendusmeetmete kohta. Samamoodi peab komisjon esitama nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta kolme aasta 
möödumisel selle rakendamisest (või viie aasta möödumisel selle vastuvõtmisest).


