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millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 
ja haldusnormide koordineerimise kohta, et 
võtta arvesse muutuvat turuolukorda

millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 
ja haldusnormide koordineerimise kohta, et 
võtta arvesse muutuvat turuolukorda 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimane oluline muudatus nõukogu 
direktiivis 89/552/EMÜ,27 mis hiljem 
kodifitseeriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2010/13/EL,28 tehti 

(1) Viimane oluline muudatus nõukogu 
direktiivis 89/552/EMÜ,27 mis hiljem 
kodifitseeriti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2010/13/EL,28 tehti 
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2007. aastal Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/65/EÜ29 
vastuvõtmisega. Alates sellest ajast on 
audiovisuaalmeedia teenuste turg 
märkimisväärselt ja kiiresti arenenud. 
Tehniline areng võimaldab uut liiki 
teenuseid ja kasutajakogemusi. 
Vaatamisharjumused on eelkõige 
nooremate põlvkondade puhul 
märkimisväärselt muutunud. Kuigi 
teleriekraanid on jätkuvalt olulised 
vahendid audiovisuaalsete kogemuste 
jagamiseks, on paljud vaatajad hakanud 
audiovisuaalse sisu vaatamiseks kasutama 
muid, kaasaskantavaid seadmeid. 
Tavapärased telesaated moodustavad siiani 
olulise osa keskmisest igapäevasest 
vaatamisajast. Samas omandab üha 
suuremat tähtsust uut liiki infosisu, näiteks 
lühivideod või kasutaja loodud infosisu 
ning uued osalejad, sealhulgas tellitavate 
videoteenuste osutajad ja videote jagamise 
platvormid on nüüdseks ennast tõestanud.

2007. aastal Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/65/EÜ29 
vastuvõtmisega. Alates sellest ajast on 
audiovisuaalmeedia teenuste turg 
televisiooni ja internetipõhiste teenuste 
jätkuva ühtesulandumise tõttu 
märkimisväärselt ja kiiresti arenenud. 
Tehniline areng võimaldab uut liiki 
teenuseid ja kasutajakogemusi. 
Vaatamisharjumused on eelkõige 
nooremate põlvkondade puhul 
märkimisväärselt muutunud. Kuigi 
teleriekraanid on jätkuvalt olulised 
vahendid audiovisuaalsete kogemuste 
jagamiseks, on paljud vaatajad hakanud 
audiovisuaalse sisu vaatamiseks kasutama 
muid, kaasaskantavaid seadmeid. 
Tavapärased telesaated moodustavad siiani 
olulise osa keskmisest igapäevasest 
vaatamisajast. Samas omandab üha 
suuremat tähtsust uut liiki infosisu, näiteks 
lühivideod või kasutaja loodud infosisu 
ning uued osalejad, sealhulgas tellitavate 
videoteenuste osutajad ja videote jagamise 
platvormid on nüüdseks ennast tõestanud. 
Meedia sellise integratsiooni tõttu on vaja 
ajakohastatud õigusraamistikku, et võtta 
arvesse turusuundumusi ning saavutada 
tasakaal veebisisuteenuste 
kättesaadavuse, tarbijakaitse ja 
konkurentsivõime vahel.

__________________ __________________
27 Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiiv 89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia 
teenuste osutamist käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 
89/552/EMÜ audiovisuaalmeedia teenuste 
osutamist käsitlevate liikmesriikide 
teatavate õigus- ja haldusnormide 
koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. 
märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 
ja haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- 
ja haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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detsembri 2007. aasta direktiiv 
2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(ELT L 332, 18.12.2007, lk 27).

11. detsembri 2007. aasta 
direktiiv 2007/65/EÜ, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(ELT L 332, 18.12.2007, lk 27).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 6. mail 2015 vastu 
Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia,30 
milles ta teatas direktiivi 2010/13/EL 
läbivaatamisest.

(2) Komisjon võttis 6. mail 2015 vastu 
Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia,30 
milles ta teatas direktiivi 2010/13/EL 
läbivaatamisest. Oma 19. jaanuari 
2016. aasta resolutsioonis 
„Ettevalmistused digitaalse ühtse turu 
aktiks“30a andis Euroopa Parlament 
teada, mida ta läbivaatamiselt ootab. 
Euroopa Parlament on juba nõudnud 
läbivaatamist oma 4. juuli 2013. aasta 
resolutsioonis nutitelevisiooni kohta30b ja 
12. märtsi 2014. aasta resolutsioonis 
audiovisuaalmaailma täielikuks 
ühtesulandumiseks valmistumise kohta30c, 
ning on esitanud läbivaatamise 
eesmärgid.

__________________ __________________
30 COM(2015) 192 final 30 COM(2015) 192 final

30a P8_TA(2016)0009
30b P7_TA(2013)0329
30c P7_TA(2014)0232

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2010/13/EL tuleks 
jätkuvalt kohaldada ainult nende teenuste 

(3) Direktiivi 2010/13/EL tuleks 
kohaldada ainult nende teenuste suhtes, 
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suhtes, mille peamine otstarve on edastada 
saateid teavitamise, meelelahutuse või 
harimise eesmärgil. Peamise otstarbe nõue 
tuleks lugeda täidetuks ka siis, kui teenuse 
audiovisuaalne sisu ja vorm on eristatav 
teenuseosutaja põhitegevusest, nagu 
näiteks veebiajalehtede omaette osad, mis 
sisaldavad audiovisuaalseid saateid või 
kasutaja loodud videoid, kui neid osi võib 
pidada teenuseosutaja põhitegevusest 
eristatavaks. Sotsiaalmeedia teenused ei 
ole hõlmatud, välja arvatud juhul, kui 
need osutavad videote jagamise platvormi 
määratlusega hõlmatud teenust. 
Kõnealust teenust tuleks pidada ainult 
põhitegevuse eristamatuks täienduseks 
tulenevalt audiovisuaalsisu pakkumise ja 
põhitegevuse vahelistest seostest. Seega 
võivad teenuseosutaja toimetusvastutuse 
alla kuuluvad kanalid või mis tahes muud 
audiovisuaalsed teenused olla iseenesest 
audiovisuaalmeedia teenused, isegi kui 
neid pakutakse videote jagamise platvormi 
raamistikus, millele on iseloomulik 
toimetusvastutuse puudumine. Neil 
juhtudel peavad toimetusvastutusega 
teenuseosutajad järgima käesoleva 
direktiivi nõudeid.

mille peamine otstarve on edastada saateid 
teavitamise, meelelahutuse või harimise 
eesmärgil. Peamise otstarbe nõue tuleks 
lugeda täidetuks ka siis, kui teenuse 
audiovisuaalne sisu ja vorm on eristatav 
teenuseosutaja põhitegevusest. Kuna 
sotsiaalmeedia platvormi teenused 
sõltuvad üha enam audiovisuaalsest 
sisust, on nad direktiivi 2010/13/EL 
seisukohast olulised, kui need osutavad 
teenuseid, mis vastavad videote jagamise 
platvormi määratluse kriteeriumidele. 
Kõnealust teenust tuleks pidada ainult 
põhitegevuse eristamatuks täienduseks 
tulenevalt audiovisuaalsisu pakkumise ja 
põhitegevuse vahelistest seostest. Seega 
võivad teenuseosutaja toimetusvastutuse 
alla kuuluvad kanalid või mis tahes muud 
audiovisuaalsed teenused olla iseenesest 
audiovisuaalmeedia teenused, isegi kui 
neid pakutakse videote jagamise platvormi 
raamistikus. Neil juhtudel peavad 
toimetusvastutusega teenuseosutajad 
järgima käesoleva direktiivi nõudeid. 
Õnnemängud, kus kasutatakse rahalist 
panust, sealhulgas loteriid, kihlveod ja 
muud hasartmängud, samuti 
võrgupõhised mängud ja 
otsingumootorid, peaksid olema endiselt 
direktiivi 2010/13/EL kohaldamisalast 
välja jäetud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Toimetuslikud otsused on 
igapäevaselt tehtavad otsused, mida 
langetavad eelkõige programmijuhid ja 
peatoimetajad seoses heakskiidetud 
saatekavaga. Toimetuslike otsuste 
tegemise koht on neid otsuseid 
langetavate inimeste tavapärane töökoht.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Käesoleva direktiivi tõhusa 
rakendamise tagamiseks on ülioluline, et 
liikmesriigid peaksid ajakohastatud 
registreid nende jurisdiktsiooni kuuluvate 
audiovisuaalmeedia teenuseosutajate ja 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate kohta ning jagaksid neid 
registreid korrapäraselt oma pädevate 
sõltumatute reguleerivate asutuste ja 
komisjoniga. Kõnealused registrid peaksid 
sisaldama teavet nende kriteeriumide 
kohta, mille alusel jurisdiktsioon kindlaks 
määratakse.

(4) Käesoleva direktiivi tõhusa 
rakendamise tagamiseks on ülioluline, et 
liikmesriigid peaksid ajakohastatud, 
läbipaistvaid registreid nende 
jurisdiktsiooni kuuluvate 
audiovisuaalmeedia teenuseosutajate ja 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate kohta ning jagaksid neid 
registreid korrapäraselt oma pädevate 
sõltumatute reguleerivate asutuste ja/või 
organite ning komisjoniga. Kõnealused 
registrid peaksid sisaldama teavet nende 
kriteeriumide kohta, mille alusel 
jurisdiktsioon kindlaks määratakse.

(Muudatus „reguleerivate asutuste ja/või 
organite“ on mõeldud kogu teksti ulatuses. 
Selle vastuvõtmise korral tuleb teha 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Jurisdiktsiooni kindlaks määramiseks 
on vaja faktilise olukorra hindamist 
direktiivis 2010/13/EL kehtestatud 
kriteeriumide alusel. Kõnealuste faktiliste 
olukordade hindamine võib anda 
vastuolulisi tulemusi. Direktiivi 
2010/13/EL artiklites 3 ja 4 kehtestatud 
koostöömenetluste kohaldamise puhul on 
oluline, et komisjon saaks tugineda oma 
järelduste tegemisel usaldusväärsetele 
faktidele. Seega tuleks anda Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühmale volitused komisjoni 
taotluse korral jurisdiktsiooni kohta 
arvamuste esitamiseks.

(5) Jurisdiktsiooni kindlaks määramiseks 
on vaja faktilise olukorra hindamist 
direktiivis 2010/13/EL kehtestatud 
kriteeriumide alusel. Kõnealuste faktiliste 
olukordade hindamine võib anda 
vastuolulisi tulemusi. 
Direktiivi 2010/13/EL artiklite 2, 3 ja 4 
kohaldamise puhul on oluline, et komisjon 
saaks tugineda oma järelduste tegemisel 
usaldusväärsetele faktidele. Seega tuleks 
anda Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste 
töörühmale, mis koosneb 
audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna 
sõltumatutest reguleerivatest asutustest 



PE624.106/ 6

ET

ja/või organitest, volitused komisjoni 
taotluse korral jurisdiktsiooni kohta 
mittesiduvate arvamuste esitamiseks. On 
oluline, et Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 
ja kontaktkomitee hoiaksid üksteist kursis 
ning teeksid koostööd reguleerivate 
asutuste ja/või organitega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Oma teatises Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule „Parem õigusloome paremate 
tulemuste saavutamiseks – ELi 
tegevuskava“31 rõhutas komisjon, et 
poliitikaalaseid lahendusi kaaludes võtab ta 
arvesse nii regulatiivsed kui ka hästi 
kavandatud mitteregulatiivsed võimalusi, 
mis on välja töötatud paremate ise- ja 
kaasreguleerimist käsitlevate põhimõtete 
ning vastava ühenduse tava alusel32. 
Direktiivi reguleeritavas valdkonnas 
kehtestatud mitu tegevusjuhendit on 
osutunud hästi kavandatuks kooskõlas 
parema enese- ja kaasreguleerimise 
põhimõtetega. Seadusandliku 
kaitsemeetme olemasolu on peetud 
tähtsaks edu võimaldavaks tingimuseks, et 
edendada nõuetele vastavust enese- või 
kaasreguleerimise tegevusjuhendi abil. 
Sama oluline on, et tegevusjuhendites 
kehtestataks konkreetsed sihtmärgid ja 
eesmärgid, mis võimaldavad 
tegevusjuhendite eesmärkide korrapärast, 
läbipaistvat ja sõltumatut järelevalvet ning 
hindamist. Kava jõustamisel peetakse 
üldjuhul tõhusaks lähenemisviisiks 
astmelisi karistusi, mille puhul 
säilitatakse proportsionaalsus. Neid 
põhimõtteid tuleks järgida käesoleva 
direktiiviga reguleeritavates valdkondades 
vastu võetud enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendite puhul.

(7) Oma teatises Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule „Parem õigusloome paremate 
tulemuste saavutamiseks – ELi 
tegevuskava“31 rõhutas komisjon, et 
poliitikaalaseid lahendusi kaaludes võtab ta 
arvesse nii regulatiivsed kui ka 
mitteregulatiivsed võimalusi, mis on välja 
töötatud paremate ise- ja kaasreguleerimist 
käsitlevate põhimõtete ning vastava 
ühenduse tava alusel32. Direktiivi 
reguleeritavas valdkonnas kehtestatud mitu 
tegevusjuhendit on osutunud hästi 
kavandatuks kooskõlas parema enese- ja 
kaasreguleerimise põhimõtetega ning need 
on seadusandlike meetmete jaoks kasulik 
või täiendav vahend. Seadusandliku 
kaitsemeetme olemasolu on peetud 
tähtsaks edu võimaldavaks tingimuseks, et 
edendada nõuetele vastavust enese- või 
kaasreguleerimise tegevusjuhendi abil. 
Sama oluline on, et tegevusjuhendites 
kehtestataks konkreetsed sihtmärgid ja 
eesmärgid, mis võimaldavad 
tegevusjuhendite eesmärkide korrapärast, 
läbipaistvat ja sõltumatut järelevalvet ning 
hindamist. Neid põhimõtteid tuleks järgida 
käesoleva direktiiviga reguleeritavates 
valdkondades vastu võetud enese- ja 
kaasreguleerimise tegevusjuhendite puhul.
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__________________ __________________
31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final
32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Järjepidevuse tagamiseks ning 
ettevõtjatele ja liikmesriikide 
ametiasutustele kindluse tagamiseks peaks 
mõiste „vihkamisele õhutamine“ olema 
võimaluste piires vastavuses nõukogu 28. 
novembri 2008. aasta raamotsuses 
2008/913/JSK (teatud rassismi ja 
ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu 
võitlemise kohta kriminaalõiguse 
vahenditega) esitatud määratlusega, milles 
defineeritakse vihakõne kui „vägivallale 
või vihkamisele avalik kihutamine“. See 
peaks hõlmama vägivallale või 
vihkamisele kihutamise põhjuste 
ühendamist.

(8) Järjepidevuse tagamiseks ning liidu 
kodanikele, ettevõtjatele ja liikmesriikide 
ametiasutustele õiguskindluse tagamiseks 
peaks mõiste „vihkamisele õhutamine“ 
olema vastavuses nõukogu 28. novembri 
2008. aasta raamotsuses 2008/913/JSK 
(teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja 
ilmingute vastu võitlemise kohta 
kriminaalõiguse vahenditega) esitatud 
määratlusega, milles defineeritakse 
vihakõne kui „vägivallale või vihkamisele 
avalik kihutamine“. Vägivallale või 
vihkamisele kihutamise põhjuseid tuleks 
laiendada kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 21 sätestatud 
põhjustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Selleks et kodanikel oleks 
juurdepääs teabele, nad saaksid teha 
informeeritud valikuid, hinnata meedia 
kontekste ning audiovisuaalsisu kasutada, 
hinnata seda kriitiliselt ja luua 
vastutustundlikult, peab neil olema 
arenenud meediapädevus. Selline 
meediapädevus võimaldaks neil mõista 
sisu ja teenuse olemust, kasutades kõiki 
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võimalusi, mida pakub 
kommunikatsioonitehnoloogia, nii et nad 
saaksid kasutada meediat tõhusalt ja 
turvaliselt. Meediapädevus ei peaks 
piirnema vahendite ja tehnoloogia 
tundmaõppimisega, vaid selle eesmärk 
peaks olema anda kodanikele kriitilise 
mõtlemise oskused, mis on vajalikud 
hinnangute andmiseks, keeruliste 
olukordade analüüsimiseks, arvamuste 
eristamiseks faktidest ning kõigist 
vihakõne vormidest hoidumiseks. Tuleks 
edendada kõikide kodanike 
meediapädevuse arendamist, sõltumata 
vanusest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatajate, sealhulgas lapsevanemate 
ja alaealiste mõjuvõimu suurendamiseks 
vaadatava infosisu kohta teadlike otsuste 
tegemisel on vaja, et audiovisuaalmeedia 
teenuse osutajad esitaksid piisavalt teavet 
sellise infosisu kohta, mis võib kahjustada 
alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 
arengut. See on näiteks võimalik infosisu 
olemust näitavate infosisu kirjelduste abil. 
Infosisu kirjeldusi võib esitada kirjalikul, 
graafilisel või helilisel meetodil.

(9) Vaatajate, eelkõige lapsevanemate ja 
alaealiste mõjuvõimu suurendamiseks 
vaadatava infosisu kohta teadlike otsuste 
tegemisel on vaja, et audiovisuaalmeedia 
teenuse osutajad esitaksid piisavalt teavet 
sellise infosisu kohta, eelkõige sisu kohta, 
mis võib kahjustada alaealiste füüsilist, 
vaimset või kõlbelist arengut. Sellist teavet 
peaksid andma ka videote jagamise 
platvormide teenuseosutajad , vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/31/EÜ artiklites 14 ja 15 
sätestatud piiridele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Audiovisuaalse sisu kättesaadavuse 
tagamine on ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni rakendamise 



PE624.106/ 9

ET

seisukohalt oluline nõue. Puudega 
inimeste ja eakate õigus osaleda ja olla 
kaasatud liidu sotsiaal- ja kultuuriellu on 
seotud kättesaadavate audiovisuaalmeedia 
teenuste osutamisega. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid viivitamata võtma 
asjakohaseid ja proportsionaalseid 
meetmeid, et tagada meediateenuste 
osutajate aktiivne tegutsemine oma 
jurisdiktsioonis eesmärgiga teha infosisu 
nägemis- ja kuulmispuudega inimestele 
juurdepääsetavaks. Juurdepääsetavuse 
nõudeid tuleks täita järk-järgult pideva 
protsessina, võttes samal ajal arvesse 
praktilisi ja vältimatuid piiranguid, mis 
võivad takistada täielikku juurdepääsu, 
nagu reaalajas ülekantavad saated või 
üritused. Juurdepääsetavuse tagamiseks 
sobivaid meetmeid peaks saama välja 
töötada enese- ja kaasreguleerimise teel. 
Et lihtsustada juurdepääsu teabele ja 
tegeleda kaebustega juurdepääsetavuse 
küsimuses, peaksid liikmesriigid asutama 
ühtse kontaktpunkti, mis peaks olema 
veebis täielikult juurdepääsetav.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riigi ja rahvusvahelisel tasandil on 
olemas teatavad üldtunnustatud 
toitumisjuhised, näiteks Maailma 
Terviseorganisatsiooni Euroopa 
piirkondliku büroo toitainete profiili 
näidis, mille abil on võimalik eristada 
toitu selle toiteväärtuse alusel lastele 
televisioonis toidu reklaamimise 
kontekstis. Liikmesriike tuleks julgustada 
tagama, et enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendeid kasutatakse, et 
vähendada tõhusalt laste ja alaealiste 
kokkupuutumist suure soola-, suhkru- või 
rasvasisaldusega toite ja jooke käsitlevate 
või muul viisil nende riiklike või 

(10) Liikmesriike tuleks julgustada 
tagama, et enesereguleerimine ja 
kaasreguleerimine, kaasa arvatud 
tegevusjuhendid, aitaksid tõhusalt 
vähendada laste ja alaealiste 
kokkupuutumist audiovisuaalsete 
äriteadetega, mis puudutavad suure soola-
, suhkru- või rasvasisaldusega toite ja jooke 
või on muul viisil nende riiklike või 
rahvusvaheliste toitumisjuhistega 
sobimatud. Enese- ja kaasreguleerimine 
peaks aitama seda eesmärki saavutada ja 
seda tuleks hoolikalt jälgida.
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rahvusvaheliste toitumisjuhistega 
sobimatute audiovisuaalsete äriliste 
teadaannetega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
tagama, et enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhenditega püütaks tõhusalt 
piirata laste ja alaealiste kokkupuutumist 
hasartmängude reklaamiga seotud 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega. 
Liidu ja riikide tasandil on olemas mitmed 
kaas- või enesereguleerimise süsteemid 
vastustundliku hasartmängimise 
propageerimiseks, sealhulgas 
audiovisuaalsete äriliste teadaannete 
raames. Kõnealuseid süsteeme tuleks 
veelgi soodustada, eelkõige selliseid, mille 
eesmärk on tagada, et hasartmängude 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega 
kaasneks teave vastutustundliku 
hasartmängimise kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kõrvaldada liidus 
piiriüleste teenuste vaba liikumist 
takistavad tõkked, on vaja tagada selliste 
enese- ja kaasreguleerimise meetmete 
tõhusus, mille eesmärk on eelkõige 
tarbijate või rahvatervise kaitse. Hea 
jõustamise ja järelevalve korral võivad 
tegevusjuhendid olla liidu tasandil hea 
meetod järjepidevama ja tõhusama 
lähenemisviisi tagamiseks.

(12) Selleks et kõrvaldada liidus 
piiriüleste teenuste vaba liikumist 
takistavad tõkked, on vaja tagada selliste 
enese- ja kaasreguleerimise meetmete 
tõhusus, mille eesmärk on eelkõige 
tarbijate või rahvatervise kaitse.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teleringhäälingu turg on muutunud 
ja vajatakse suuremat paindlikkust seoses 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega, 
eelkõige lineaarsete audiovisuaalmeedia 
teenuste, tootepaigutuse ja sponsorluse 
kvantitatiivsete eeskirjade puhul. Uute 
teenuste, sealhulgas reklaamita teenuste 
tekkimine on andnud vaatajatele rohkem 
valikuid ja nad saavad kergesti kasutada 
pakutud alternatiivseid teenuseid.

(13) Audiovisuaalmeedia teenuste turg 
on muutunud ja vajatakse suuremat selgust 
ja rohkem paindlikkust, et tagada tõeliselt 
võrdsed võimalused audiovisuaalsete 
äriliste teadaannete, sponsorluse ja 
tootepaigutuse puhul. Uute teenuste, 
sealhulgas reklaamita teenuste tekkimine 
on andnud vaatajatele rohkem valikuid ja 
nad saavad kergesti kasutada pakutud 
alternatiivseid teenuseid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Käesoleva direktiivi tõhususe 
tagamiseks, eriti meediateenuse osutaja 
toimetusvastutuse valdkonnas, tuleb 
kindlustada saadete ja teenuste 
terviklikkus. Lubada tuleks saadete ja 
teenuste kuvamise muutmist, kui selle on 
algatanud teenuse vastuvõtja.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) Audiovisuaalmeedia teenuste, 
sealhulgas audiovisuaalsete äriliste 
teadaannete sõltumatu kasutajaskonna 
mõõtmine on vajalik selleks, et tagada 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajatele 
ning reguleerivatele asutustele ja/või 
organitele piisav ja läbipaistev teave.
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Selgitus

Käesoleva uue põhjendusega soovitakse rõhutada, et kvantitatiivsete eeskirjade, näiteks 
Euroopa päritolu teoste kvoodi mõõtmine peab olema sõltumatu, et tagada andmete täpsus ja 
nimetatud sätete mõttekus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Sponsorlus on oluline meetod 
audiovisuaalmeedia teenuste või saadete 
rahastamiseks, tutvustades juriidilise või 
füüsilise isiku nime, kaubamärki, kujutist, 
tegevusi või tooteid. Selleks et sponsorlus 
oleks reklaamijatele ja 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajatele 
väärtuslik reklaamimeetod, võivad 
sponsorlusteated sisaldada müüki 
edendavaid viiteid sponsori kaupadele või 
teenustele, kutsumata otseselt kõnealust 
kaupa või kõnealuseid teenuseid ostma. 
Sponsorlusteadetes tuleks jätkuvalt selgelt 
teavitada vaatajaid sponsorlepingu 
olemasolust. Sponsitavate saadete infosisu 
ei tohiks mõjutada sellisel viisil, mis 
mõjutab audiovisuaalmeedia teenuse 
osutaja toimetuse sõltumatust.

(14) Sponsorlus on oluline meetod 
audiovisuaalse sisu rahastamiseks. 
Sponsorlusteadetes tuleks jätkuvalt selgelt 
teavitada vaatajaid sponsorlepingu 
olemasolust. Sponsitavate saadete sisu ei 
tohiks mõjutada sellisel viisil, mis mõjutab 
teenuseosutaja toimetuse sõltumatust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tootepaigutuse liberaliseerimine ei 
ole põhjustanud seda liiki audiovisuaalse 
ärilise teadaande eeldatud kasutuselevõttu. 
Eelkõige ei ole tootepaigutuse üldine keeld 
teatavate eranditega andnud 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajatele 
õiguskindlust. Seega tuleks eranditega 
tootepaigutust lubada kõigi 

(15) Tootepaigutuse liberaliseerimine ei 
ole põhjustanud seda liiki audiovisuaalse 
ärilise teadaande eeldatud kasutuselevõttu. 
Eelkõige ei ole tootepaigutuse üldine keeld 
teatavate eranditega andnud 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajatele 
õiguskindlust. Seega tuleks eranditega 
tootepaigutust lubada kõigi 
audiovisuaalmeedia teenuste ja 
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audiovisuaalmeedia teenuste puhul. videojagamisplatvormi teenuste puhul, 
kuna see võib suurendada 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 
tulu.

Selgitus

On vaja näidata, et audiovisuaalmeedia teenuste tootepaigutuseeskirjad hakkavad kehtima ka 
kasutaja loodud videotele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Meediateenuse osutajate 
toimetusvastutuse ja audiovisuaalse 
väärtusahela kaitsmiseks on oluline 
tagada pakutavate saadete ja teenuste 
terviklikkus. Saated ja teenused tuleks 
edastada neid lühendamata, muutmata 
või katkestamata. Saateid ja teenuseid ei 
tohiks muuta meediateenuse osutaja 
nõusolekuta.

Selgitus

Kolmandad osapooled ei tohiks saateid ja teenuseid ilma asjaomase meediateenuse osutaja 
nõusolekuta muuta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tootepaigutust ei tohiks lubada 
uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi 
sündmusi käsitlevates saadetes, 
tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 
ususaadetes ja saadetes, mille 
vaatajaskonnast märkimisväärne osa on 
lapsed. Tõendid näitavad, et tootepaigutus 
ja saate osaks olevad reklaamid võivad 
mõjutada laste käitumist, kuna lapsed ei ole 

(16) Tootepaigutust ei tohiks lubada 
uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi 
sündmusi käsitlevates saadetes, 
tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 
ususaadetes ja lastesaadetes ning sisu 
puhul, mis on suunatud eeskätt lastele. 
Tõendid näitavad, et tootepaigutus ja saate 
osaks olevad reklaamid võivad mõjutada 
laste käitumist, kuna lapsed ei ole sageli 
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sageli suutelised ärialast sisu ära tundma. 
Seetõttu on vaja jätkuvalt keelata 
tootepaigutus saadetes, mille 
vaatajaskonnast märkimisväärne osa on 
lapsed. Tarbijaküsimuste saated on saated, 
mis annavad vaatajatele nõuandeid või 
sisaldavad ülevaateid toodete ja teenuste 
ostmise kohta. Kui lubada sellistes saadetes 
tootepaigutust, siis ei oleks vaatajatel 
võimalik eristada reklaami ja toimetatavat 
infosisu ja nad võivad eeldada, et 
kõnealustes saadetes esitatakse tegelik ja 
aus ülevaade toodetest või teenustest.

suutelised ärialast sisu ära tundma. Seetõttu 
on vaja jätkuvalt keelata tootepaigutus 
lastesaadetes ja sisu puhul, mis on 
suunatud eeskätt lastele. Tarbijaküsimuste 
saated on saated, mis annavad vaatajatele 
nõuandeid või sisaldavad ülevaateid 
toodete ja teenuste ostmise kohta. Kui 
lubada sellistes saadetes tootepaigutust, siis 
ei oleks vaatajatel võimalik eristada 
reklaami ja toimetatavat infosisu ja nad 
võivad eeldada, et kõnealustes saadetes 
esitatakse tegelik ja aus ülevaade toodetest 
või teenustest.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Nõuet, mille kohaselt ei tohi toodet 
alusetult esile tõsta, on olnud tegelikkuses 
keeruline rakendada. Sellega piiratakse 
samuti tootepaigutuse kasutamist, mis 
oma määratluse kohaselt hõlmab väärtuse 
tekitamiseks teataval tasemel esiletõstmist. 
Tootepaigutust sisaldavate saadete 
nõuded peaksid seega keskenduma 
vaatajate selgele teavitamisele 
tootepaigutuse olemasolust ning selle 
tagamisele, et audiovisuaalmeedia teenuse 
osutaja toimetuse sõltumatust ei mõjutata.

välja jäetud

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuigi käesoleva direktiiviga ei 
suurendata lubatava reklaamiaja üldist 
kogust ajavahemikus 7.00–23.00, on 
oluline, et ringhäälinguorganisatsioonidel 
oleks rohkem paindlikkust ja nad saaksid 
otsustada, millal näidata reklaame 

(19) On oluline, et televisiooniteenuse 
osutajatel oleks rohkem paindlikkust ja nad 
saaksid otsustada, millal näidata reklaame 
reklaamijate nõudluse ja vaatajate voo 
maksimeerimiseks. Tunnis kehtestatud 
piirang tuleks seega tühistada ja kehtestada 
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reklaamijate nõudluse ja vaatajate voo 
maksimeerimiseks. Tunnis kehtestatud 
piirang tuleks seega tühistada ja kehtestada 
tuleks igapäevane piirang 20 % reklaami 
ajavahemikus 7.00–23.00.

tuleks igapäevane piirang 20 %. Sellisel 
juhul on siiski vajalik säilitada ka piisaval 
tasemel tarbijate kaitse, sest sellise 
paindlikkuse korral võidakse tippajal 
vaatajad reklaamiga üle külvata. 
Seepärast peaksid tippajal kehtima 
spetsiaalsed piirangud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Mitmed ringhäälinguorganisatsioonid 
kuuluvad suurematesse 
meediakontsernidesse ja esitavad 
teadaandeid mitte ainult oma saadete ja 
neist saadetest otseselt tulenevate 
kõrvaltoodete kohta, vaid ka samasse 
meediakontserni kuuluvate teiste üksuste 
saadete kohta. Ringhäälinguorganisatsiooni 
poolt samasse meediakontserni kuuluvate 
teiste üksuste saadete kohta teadete 
edastamiseks eraldatud saateaega ei tohiks 
lisada reklaamile ja otsepakkumistele 
eraldatava igapäevase maksimaalse 
päevamahu hulka.

(20) Mitmed ringhäälinguorganisatsioonid 
kuuluvad suurematesse ringhäälingu 
kontsernidesse ja esitavad teadaandeid 
mitte ainult oma saadete ja neist saadetest 
otseselt tulenevate kõrvaltoodete ning 
audiovisuaalmeedia teenuste kohta, vaid 
ka samasse ringhäälingu kontserni 
kuuluvate teiste üksuste saadete, toodete ja 
teenuste kohta. 
Ringhäälinguorganisatsiooni poolt samasse 
ringhäälingu kontserni kuuluvate teiste 
üksuste saadete kohta teadete edastamiseks 
eraldatud saateaega ei tohiks samuti lisada 
reklaamile ja otsepakkumistele eraldatava 
igapäevase maksimaalse päevamahu hulka.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tellitavate audiovisuaalmeedia 
teenuste osutajad peaksid edendama 
Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 
levitamist, tagades, et nende kataloogid 
sisaldavad minimaalset osakaalu Euroopa 
päritoluga teoseid ja neid tuuakse piisavalt 
esile.

(21) Tellitavate audiovisuaalmeedia 
teenuste osutajad peaksid edendama 
Euroopa päritoluga teoste tootmist ja 
levitamist, tagades, et nende kataloogid 
sisaldavad minimaalset osakaalu Euroopa 
päritoluga teoseid ja neid tuuakse piisavalt 
esile. See peaks võimaldama tellitavate 
audiovisuaalmeedia teenuste kasutajatel 
Euroopa päritoluga teoseid kergesti leida, 
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edendades samal ajal kultuurilist 
mitmekesisust. Selleks peaksid õiguste 
omajad saama Euroopa teosteks 
kvalifitseeruva audiovisuaalse sisu oma 
metaandmetes sellisena märgistada ja 
teha selle meediateenuse osutajatele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada piisavad 
investeeringud Euroopa päritoluga 
teostesse, peaks liikmesriikidel olema 
võimalik kehtestada nende territooriumil 
asutatud tellitavate teenuste osutajatele 
rahalisi kohustusi. Need kohustused võivad 
seisneda otsemaksetes Euroopa päritoluga 
teoste tootmiseks ja õiguste omandamiseks. 
Liikmesriigid võivad samuti kehtestada 
fondi tasutavad maksud lähtuvalt nende 
territooriumil osutatud ja nende 
territooriumile suunatud tellitavate teenuste 
saadud tuludest. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, et arvestades otsest seost 
rahaliste kohustuste ja liikmesriikide eri 
kultuuripoliitika vahel, lubatakse 
liikmesriikidel kehtestada selliseid rahalisi 
kohustusi ka teises liikmesriigis asutatud 
tellitavate teenuste osutajatele, kes 
suunavad oma teenuseid nende 
territooriumile. Sel juhul tuleks rahalised 
kohustused sisse nõuda ainult kõnealuse 
liikmesriigi vaatajaskonna kaudu saadud 
tuludelt.

(22) Selleks et tagada piisavad 
investeeringud Euroopa päritoluga 
teostesse, peaks liikmesriikidel olema 
võimalik kehtestada nende jurisdiktsioonis 
asutatud tellitavate teenuste osutajatele 
rahalisi kohustusi. Need kohustused võivad 
seisneda otsemaksetes Euroopa päritoluga 
teoste tootmiseks ja õiguste omandamiseks. 
Liikmesriigid võivad samuti kehtestada 
fondi tasutavad maksud lähtuvalt nende 
territooriumil osutatud ja nende 
territooriumile suunatud tellitavate teenuste 
saadud tuludest. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, et arvestades otsest seost 
rahaliste kohustuste ja liikmesriikide eri 
kultuuripoliitika vahel, lubatakse 
liikmesriikidel kehtestada selliseid rahalisi 
kohustusi ka teises liikmesriigis asutatud 
tellitavate teenuste osutajatele, kes 
suunavad oma teenuseid nende 
territooriumile. Sel juhul tuleks rahalised 
kohustused sisse nõuda ainult tuludelt, mis 
on saadud tellitavate teenuste eest ja 
kõnealuse liikmesriigi vaatajaskonna 
kaudu. Kui liikmesriik, kus teenuseosutaja 
on asutatud, kehtestab rahalise osamakse, 
võtab ta seejuures arvesse rahalisi 
osamakseid, mille on kehtestanud riik, 
kuhu teenuseosutaja oma teenuseid 
suunab.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) On tekkinud uusi probleeme, 
eelkõige seoses videote jagamise 
platvormidega, kus kasutajad ja eelkõige 
alaealised tarbivad üha enam 
audiovisuaalset sisu. Selles kontekstis on 
üha enam muret põhjustanud videote 
jagamise platvormidel talletatud kahjulik 
sisu ja vihakõne. Alaealiste kaitsmiseks 
kahjuliku sisu eest ja kõigi kodanike 
kaitsmiseks vägivallale või vihkamisele 
õhutava sisu eest tuleb kehtestada nendes 
küsimustes proportsionaalsed eeskirjad.

(26) On tekkinud uusi probleeme, 
eelkõige seoses videote jagamise 
platvormidega, kus kasutajad ja eelkõige 
alaealised tarbivad üha enam 
audiovisuaalset sisu. Üha enam on muret 
põhjustanud videote jagamise platvormidel 
hoitav ebaseaduslik, kahjulik, rassistlik ja 
ksenofoobne sisu ning vihakõne. Ka võib 
sellise sisu eemaldamise otsus, mis sõltub 
sageli subjektiivsest tõlgendamisest, 
kahjustada sõna- ja teabevabadust. 
Sellega seoses on alaealiste kaitsmiseks 
kahjuliku sisu eest ja kõigi kodanike 
kaitsmiseks vägivallale või vihkamisele 
õhutava sisu eest videote jagamise 
platvormidel, ning ka kasutaja 
põhiõiguste kaitseks ja tagamiseks vaja 
kehtestada nendes küsimustes ühtsed ja 
proportsionaalsed eeskirjad. Nendes 
eeskirjades tuleks eelkõige täpsustada 
liidu tasandil „kahjuliku sisu“ ning 
„vägivallale ja vihkamisele õhutamise“ 
tunnused, võttes arvesse sellise sisuga 
seotud kavatsusi ja mõju. Liikmesriikides 
rakendatavad või liikmesriikide või 
komisjon poolt heaks kiidetud enese- ja 
kaasreguleerimise meetmed peaksid 
olema täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, eriti selle artiklis 52 
sätestatud õiguste, vabaduste ja 
põhimõtetega. Reguleerivatele asutustele 
ja/või organitele peaksid jääma selles osas 
tegelikud jõustamisvolitused.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)
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(26a) Vastavalt direktiivile (EL) 
2017/XXX [asendada viitega direktiivile 
terrorismivastase võitluse kohta, kui see 
on avaldatud, ja ajakohastada artikli 
number] on avalik üleskutse panna toime 
terroriakt määratletud kui terroristliku 
tegevusega seotud süütegu ja on 
karistatav kuriteona. Liikmesriigid 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et 
tagada sellise sisu kiire eemaldamine, mis 
kujutab endast avalikku üleskutset panna 
toime terroriakt.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Videote jagamise platvormide ärilisi 
teadaandeid reguleeritakse juba Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2005/29/EÜ, millega keelatakse ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausad kaubandustavad, sealhulgas 
eksitavad ja agressiivsed tavad 
infoühiskonna teenuste raames. Videote 
jagamise platvormidel tubakat ja sellega 
seotud tooteid käsitlevate ärialaste 
teadaannete puhul tagatakse tarbijate piisav 
kaitse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/33/EÜ kehtestatud 
olemasolevate keeldudega ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/40/EL kohaselt e-sigarette ja 
täitepakendeid käsitlevate teadaannete 
suhtes kohaldatavate keeldudega. 
Käesolevas direktiivis kehtestatud 
meetmed täiendavad seega direktiivides 
2005/29/EÜ, 2003/33/EÜ ja 2014/40/EL 
kehtestatud meetmeid.

(27) Videote jagamise platvormide ärilisi 
teadaandeid reguleeritakse juba Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2005/29/EÜ, millega keelatakse ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausad kaubandustavad, sealhulgas 
eksitavad ja agressiivsed tavad 
infoühiskonna teenuste raames. Videote 
jagamise platvormidel tubakat ja sellega 
seotud tooteid käsitlevate ärialaste 
teadaannete puhul tagatakse tarbijate piisav 
kaitse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/33/EÜ kehtestatud 
olemasolevate keeldudega ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi2014/40/EL kohaselt e-sigarette ja 
täitepakendeid käsitlevate teadaannete 
suhtes kohaldatavate keeldudega ning neid 
keelde tuleks kohaldada kõigi 
audiovisuaalmeedia teenuste suhtes. 
Käesolevas direktiivis kehtestatud 
meetmed täiendavad seega 
direktiivides 2005/29/EÜ, 2003/33/EÜ ja 
2014/40/EL kehtestatud meetmeid ja 
kehtestavad ühised võrdsed tingimused 
audiovisuaalmeedia teenuste, videote 
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jagamise platvormi teenuste ja kasutaja 
loodud videote jaoks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
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(28) Märkimisväärne osa videote 
jagamise platvormidel talletatud infosisust 
ei kuulu videote jagamise platvormi 
teenuseosutaja toimetusvastutuse alla. 
Samas määravad need teenuseosutajad 
üldjuhul kindlaks infosisu, eelkõige 
programmide või kasutaja loodud videote 
korralduse, sealhulgas automaatsete 
vahendite või algoritmide abil. Seetõttu 
tuleks kõnealustelt teenuseosutajatelt 
nõuda, et nad võtaksid asjakohaseid 
meetmeid alaealiste kaitseks sellise 
infosisu eest, mis võib kahjustada nende 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, 
ning kõigi kodanike kaitseks vägivallale 
või vihkamisele õhutamise eest, mis on 
suunatud soo, rassi, nahavärvi, usu, 
põlvnemise või rahvusliku või etnilise 
päritolu alusel määratletud konkreetse 
isikute rühma või kõnealuse rühma liikme 
vastu.

(28) Osa videote jagamise või 
sotsiaalmeedia platvormidel hoitavast 
infosisust ei kuulu platvormi 
teenuseosutaja toimetusvastutuse alla. 
Samas määravad need teenuseosutajad 
üldjuhul kindlaks infosisu, eelkõige 
programmide või kasutaja loodud videote 
korralduse, sealhulgas automaatsete 
vahendite või algoritmide abil. Seetõttu 
tuleks kõnealustelt teenuseosutajatelt 
nõuda, et nad võtaksid asjakohaseid 
meetmeid alaealiste kaitseks sellise 
infosisu eest, mis võib kahjustada nende 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, 
ning kõigi kasutajate kaitseks terrorismile, 
vägivallale või vihkamisele õhutamise eest, 
mis on suunatud rassi, nahavärvi, etnilise 
või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
tunnuste, keele, usu või uskumuste, 
poliitilise või mis tahes muu arvamuse, 
rahvusliku vähemuse liikmeks olemise, 
omandi, sünni, puude, vanuse, soo, 
soolise eneseväljenduse, soolise 
identiteedi, seksuaalse sättumuse, 
residentsuse või tervise alusel määratletud 
konkreetse isikute rühma või kõnealuse 
rühma liikme vastu. Need põhjused on 
mõeldud täpsustama „vägivallale või 
vihkamisele avaliku kihutamise“ 
omadusi, kuid neid üksi ei tohiks lugeda 
audiovisuaalse sisu kättesaadavaks 
tegemise piiramise aluseks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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(29) Võttes arvesse teenuse osutajate 
seotust videote jagamise platvormidel 
talletatud infosisuga, peaksid kõnealused 
asjakohased meetmed olema seotud 
infosisu korralduse, mitte infosisu kui 
sellisega. Käesolevas direktiivis 
kehtestatud sellekohaseid nõudeid tuleks 
seega kohaldada, ilma et piirataks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ34 artikli 14 kohaldamist, 
millega kehtestatakse vastutusest vabastus 
teatavate infoühiskonna teenuste osutajate 
talletatud ebaseadusliku sisu puhul. 
Direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 käsitletud 
teenuste osutamisel tuleks neid nõudeid 
samuti kohaldada, ilma et piirataks 
kõnealuse direktiivi artikli 15 kohaldamist, 
millega välistatakse asjaomastele 
teenuseosutajatele kõnealuse teabe üldise 
jälgimiskohustuse ja ebaseaduslikku 
tegevust näitavate faktide ja asjaolude 
otsimise üldise kohustuse kehtestamine, 
mõjutamata seejuures jälgimiskohustusi 
konkreetsetel juhtudel ning eelkõige 
piiramata riikide ametiasutuste poolt 
riiklike õigusaktide alusel esitatud 
korraldusi.

(29) Võttes arvesse teenuse osutajate 
suhet videote jagamise platvormidel 
hoitava infosisuga, peaksid kõnealused 
asjakohased meetmed olema seotud 
infosisu korralduse, mitte infosisu kui 
sellisega. Käesolevas direktiivis 
kehtestatud sellekohaseid nõudeid tuleks 
seega kohaldada, ilma et piirataks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/31/EÜ34 artikli 14 
kohaldamist, millega kehtestatakse 
vastutusest vabastus teatavate 
infoühiskonna teenuste osutajate talletatud 
ebaseadusliku sisu puhul. 
Direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 käsitletud 
teenuste osutamisel tuleks neid nõudeid 
samuti kohaldada, ilma et piirataks 
kõnealuse direktiivi artikli 15 kohaldamist, 
millega välistatakse asjaomastele 
teenuseosutajatele kõnealuse teabe üldise 
jälgimiskohustuse ja ebaseaduslikku 
tegevust näitavate faktide ja asjaolude 
otsimise üldise kohustuse kehtestamine, 
mõjutamata seejuures jälgimiskohustusi 
konkreetsetel juhtudel ning eelkõige 
piiramata riikide ametiasutuste poolt 
riiklike õigusaktide alusel esitatud 
korraldusi.

__________________ __________________
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 
1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, 
lk 1).

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
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(30) On asjakohane kaasata videote 
jagamise platvormide teenuseosutajad 

(30) On asjakohane kaasata videote 
jagamise platvormide teenuseosutajad 
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võimalikult suures ulatuses, kui 
rakendatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
võetavaid asjaomaseid meetmeid. Seetõttu 
tuleks julgustada kaasreguleerimist. 
Sellega seoses üheselt mõistetava ja 
järjepideva lähenemisviisi tagamiseks 
kogu liidus ei tohiks anda liikmesriikidele 
õigust nõuda videote jagamise platvormi 
teenuseosutajatelt käesolevas direktiivis 
kehtestatust rangemate meetmete võtmist 
alaealiste kaitseks kahjuliku sisu eest ning 
kõigi kodanike kaitseks vägivallale või 
vihkamisele õhutava sisu eest. Samas 
tuleks jätta liikmesriikidele võimalus võtta 
selliseid rangemaid meetmeid, kui 
kõnealune infosisu on ebaseaduslik, 
tingimusel et nad täidavad direktiivi 
2000/31/EÜ artiklites 14 ja 15 kehtestatud 
nõudeid ning võtavad meetmeid seoses 
infosisuga veebisaitidel (mis sisaldavad või 
levitavad lastepornot), nagu nõutakse ja on 
lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/92/EL35 artikli 25 kohaselt. 
Samuti peaks videote jagamise platvormi 
teenuseosutajatele jääma võimalus võtta 
vabatahtlikult rangemaid meetmeid.

võimalikult suures ulatuses, kui 
rakendatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
võetavaid asjaomaseid meetmeid. Seetõttu 
tuleks julgustada enese- ja 
kaasreguleerimist. Liikmesriikidele tuleks 
jätta võimalus võtta rangemaid meetmeid, 
kui infosisu on ebaseaduslik, tingimusel et 
nad täidavad direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklites 14 ja 15 kehtestatud nõudeid ning 
võtavad meetmeid seoses infosisuga 
veebisaitidel (mis sisaldavad või levitavad 
lastepornot), nagu nõutakse ja on lubatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/93/EL35 artikli 25 kohaselt. Samuti 
peaks videote jagamise platvormi 
teenuseosutajatele jääma võimalus võtta 
vabatahtlikult rangemaid meetmeid 
kooskõlas liidu õigusega ning kaitstes 
sõna- ja teabevabadust ja 
meediapluralismi.

__________________ __________________
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta direktiiv 
2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
lasteporno vastast võitlust ja mis asendab 
nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 
335, 17.12.2011, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. detsembri 2011. aasta 
direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise 
ning lasteporno vastast võitlust ja mis 
asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK 
(ELT L 335, 17.12.2011, lk 1).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32
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(32) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
videote jagamise platvormi teenuseosutajad 
osutavad infoühiskonna teenuseid direktiivi 
2000/31/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses. 
Kui kõnealused teenuseosutajad on 
asutatud liikmesriigis, siis kohaldatakse 

(32) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
videote jagamise platvormi teenuseosutajad 
osutavad infoühiskonna teenuseid 
direktiivi 2000/31/EÜ artikli 2 punkti a 
tähenduses ning tavaliselt osutavad nad 
veebimajutusteenuseid kooskõlas selle 
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nende suhtes seega siseturu eeskirju, mis 
on kehtestatud kõnealuse direktiivi artiklis 
3. On asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse videote jagamise platvormi 
teenuseosutajatele, kes ei ole asutatud 
liikmesriigis, et kaitsta käesolevas 
direktiivis kehtestatud alaealiste ja 
kodanike kaitsemeetmete tõhusust ning 
tagada võimaluste piires võrdsed 
võimalused, kui kõnealustel 
teenuseosutajatel on kas emaettevõtja või 
tütarettevõtja, mis on asutatud 
liikmesriigis, või kui kõnealused 
teenuseosutajad kuuluvad kontserni ja 
kõnealuse kontserni teine üksus on 
asutatud liikmesriigis. Selleks tuleks võtta 
meetmeid, et määrata kindlaks, millises 
liikmesriigis asutatuks võib kõnealuseid 
teenuseosutajaid pidada. Komisjoni tuleks 
teavitada iga liikmesriigi jurisdiktsiooni 
kuuluvatest teenuseosutajatest, kohaldades 
käesolevas direktiivis ja direktiivis 
2000/31/EÜ kehtestatud asutamist 
käsitlevaid eeskirju.

direktiivi artikliga 14. Kui kõnealused 
teenuseosutajad on asutatud liikmesriigis, 
siis kohaldatakse nende suhtes seega 
siseturu eeskirju, mis on kehtestatud 
kõnealuse direktiivi artiklis 3. On 
asjakohane tagada, et samu eeskirju 
kohaldatakse videote jagamise platvormi 
teenuseosutajatele, kes ei ole asutatud 
liikmesriigis, et kaitsta käesolevas 
direktiivis kehtestatud alaealiste ja 
kodanike kaitsemeetmete tõhusust ning 
tagada võimaluste piires võrdsed 
võimalused, kui kõnealustel 
teenuseosutajatel on kas emaettevõtja või 
tütarettevõtja, mis on asutatud 
liikmesriigis, või kui kõnealused 
teenuseosutajad kuuluvad kontserni ja 
kõnealuse kontserni teine üksus on 
asutatud liikmesriigis. Selleks tuleks võtta 
meetmeid, et määrata kindlaks, millises 
liikmesriigis asutatuks võib kõnealuseid 
teenuseosutajaid pidada. Võttes arvesse 
videote jagamise platvormide ja 
sotsiaalmeedia laia kasutajaskonda, on 
asjakohane, et kõnealuse platvormi üle 
jurisdiktsiooni omavad liikmesriigid 
koordineerivad kõnealuste platvormide 
reguleerimist teiste asjaomaste 
liikmesriikidega. Komisjoni tuleks 
teavitada iga liikmesriigi jurisdiktsiooni 
kuuluvatest teenuseosutajatest, kohaldades 
käesolevas direktiivis ja 
direktiivis 2000/31/EÜ kehtestatud 
asutamist käsitlevaid eeskirju. Seoses 
sellega tuleks mõistet „videote jagamise 
platvormi teenuseosutaja“ tõlgendada 
kõige laiemas tähenduses, et hõlmata 
audiovisuaalmeedia teenuste 
taasedastamise lineaarsed teenuste 
osutajad ja platvormid, olenemata 
taasedastamisel kasutatavatest tehnilistest 
vahenditest (kaabel, satelliit või internet).

Selgitus

Videote jagamise platvormid ja sotsiaalmeedia võivad olla suunatud kasutajatele kogu liidus, 
aga need kuuluvad ainult selle liikmesriigi jurisdiktsiooni, kus nad loetakse asutatuks. Seega 
on vajalik liikmesriikide tulemuslik koostöö nende platvormide reguleerimisel, et tagada 
digitaalse ühtse turu tõrgeteta toimimine ja Euroopa kodanike mõjus kaitse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigi reguleerivad asutused 
saavutavad nõutava struktuurilise 
sõltumatuse taseme vaid siis, kui nad on 
asutatud eraldiseisvate juriidiliste 
üksustena. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama riigi reguleerivate asutuste 
sõltumatuse nii valitsusest, avalik-
õiguslikest asutustest kui ka tööstusharust, 
et tagada reguleerivate asutuste otsuste 
erapooletus. See sõltumatuse nõue ei tohiks 
piirata liikmesriikide võimalust asutada 
reguleerivaid asutusi, kes teostavad 
järelevalvet eri sektorite, nagu näiteks 
audiovisuaalsektor ja 
telekommunikatsioonisektor, üle. Riigi 
reguleerivatel asutustel peaks olema 
täitmise tagamise volitused ning oma 
ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid, 
st personal, oskusteave ja rahalised 
vahendid. Käesoleva direktiivi kohaselt 
asutatud riigi reguleerivate asutuste 
tegevusega tuleks tagada meediapluralismi, 
kultuurilise mitmekesisuse, tarbijate kaitse, 
siseturu ja ausa konkurentsi edendamise 
eesmärkide austamine.

(33) Liikmesriigid peaksid tagama 
reguleerivate asutuste ja/või organite 
sõltumatuse nii valitsusest, avalik-
õiguslikest asutustest kui ka tööstusharust, 
et tagada reguleerivate asutuste otsuste 
erapooletus. See sõltumatuse nõue ei tohiks 
piirata liikmesriikide võimalust asutada 
reguleerivaid asutusi, kes teostavad 
järelevalvet eri sektorite, nagu näiteks 
audiovisuaalsektor ja 
telekommunikatsioonisektor, üle. 
Reguleerivatel asutustel ja/või organitel 
peaks olema täitmise tagamise volitused 
ning oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
vahendid, st personal, oskusteave ja 
rahalised vahendid. Käesoleva direktiivi 
kohaselt asutatud riigi reguleerivate 
asutuste ja/või organite tegevusega tuleks 
tagada meediapluralismi, kultuurilise 
mitmekesisuse, tarbijate kaitse, siseturu ja 
ausa konkurentsi edendamise eesmärkide 
austamine. Sellega seoses on vajalik, et 
reguleerivad asutused ja/või organid 
toetaksid audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajaid toimetuse sõltumatuse 
kasutamisel.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et tagada liidu 
audiovisuaalvaldkonda reguleeriva 
raamistiku järjepidev kohaldamine 
kõikides liikmesriikides, asutas komisjon 
oma 3. veebruari 2014. aasta otsusega36 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

(35) Selleks et tagada liidu 
audiovisuaalvaldkonda reguleeriva 
raamistiku järjepidev kohaldamine 
kõikides liikmesriikides, asutas komisjon 
oma 3. veebruari 2014. aasta otsusega36 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
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reguleerivate asutuste töörühma. Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma ülesandeks on nõustada 
ja abistada komisjoni direktiivi 2010/13/EL 
järjepideval rakendamisel kõikides 
liikmesriikides ning hõlbustada koostööd 
riigi reguleerivate asutuste vahel, samuti 
riigi reguleerivate asutuste ja komisjoni 
vahel.

reguleerivate asutuste töörühma. Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma ülesandeks on tegutseda 
sõltumatu ekspertide nõuanderühmana ja 
abistada komisjoni direktiivi 2010/13/EL 
järjepideval rakendamisel kõikides 
liikmesriikides ning hõlbustada koostööd 
riigi reguleerivate asutuste ja/või organite 
vahel, samuti riigi reguleerivate asutuste 
ja/või organite ning komisjoni vahel.

_________________ _________________
36 Komisjoni 3. veebruari 2014. aasta otsus 
C(2014) 462 (final) Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma loomise kohta.

36 Komisjoni 3. veebruari 2014. aasta otsus 
C(2014) 462 (final) Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma loomise kohta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 
on andnud positiivse panuse 
reguleerimistavade järjepidevuse 
edendamisse ning andnud komisjonile 
kõrgetasemelist nõu rakenduslikes 
küsimustes. Seetõttu tuleb töörühma 
ametlikult tunnustada ja tema osatähtsust 
käesoleva direktiiviga tugevdada. Seetõttu 
tuleks töörühm käesoleva direktiivi alusel 
uuesti asutada.

(36) Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühm ja 
kontaktkomitee on andnud positiivse 
panuse reguleerimistavade järjepidevuse 
edendamisse ning andnud komisjonile 
kõrgetasemelist ja sõltumatut nõu 
rakenduslikes küsimustes.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Komisjon peaks saama Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga vabalt 
konsulteerida mis tahes küsimuses, mis on 

(37) Komisjon peaks saama 
kontaktkomiteega vabalt konsulteerida mis 
tahes küsimuses, mis on seotud 
audiovisuaalmeedia teenuste ja videote 



PE624.106/ 25

ET

seotud audiovisuaalmeedia teenuste ja 
videote jagamise platvormidega. Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm peaks abistama 
komisjoni, pakkudes talle oma teadmisi ja 
andes nõu ning toetades parimate tavade 
vahetamist. Eelkõige peaks komisjon 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga 
konsulteerima direktiivi 2010/13/EL 
kohaldamisel eesmärgiga hõlbustada 
kõnealuse direktiivi ühtset rakendamist 
kogu digitaalse ühtse turu raames. 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühm peaks 
komisjoni taotlusel esitama arvamusi, 
kaasa arvatud jurisdiktsiooni ja liidu 
tegevusjuhendite kohta alaealiste kaitse ja 
vihakõne ning suure rasva-, soola-
/naatriumi- ja suhkrusisaldusega toite 
reklaamivate audiovisuaalsete äriliste 
teadaannete valdkonnas.

jagamise platvormidega. Ka Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühmal peaks olema võimalik 
abistada komisjoni, pakkudes talle oma 
teadmisi ja andes nõu ning toetades 
parimate tavade vahetamist. Komisjonil 
peaks olema võimalik kontaktkomiteega 
konsulteerida direktiivi 2010/13/EL 
kohaldamisel eesmärgiga hõlbustada 
kõnealuse direktiivi järjepidevat 
rakendamist kogu digitaalse ühtse turu 
raames. Kontaktkomitee peaks tegema 
otsuseid arvamuste osas, kaasa arvatud 
jurisdiktsiooni ja liidu eeskirjade ja 
tegevusjuhendite kohta alaealiste kaitse ja 
vihakõne ning Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühma 
koostatud suure rasva-, soola-/naatriumi- ja 
suhkrusisaldusega toite reklaamivate 
audiovisuaalsete äriliste teadaannete 
valdkonnas, et hõlbustada koordineerimist 
liikmesriikide õigusaktidega.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Käesoleva direktiiviga ei piirata 
liikmesriikide võimalust kehtestada 
kohustusi, millega tagatakse üldist huvi 
pakkuva infosisu avastatavus ja 
juurdepääs sellisele infosisule, järgides 
üldist huvi pakkuvate eesmärkide raames 
kindlaks määratud eesmärke, milleks on 
meediapluralism, sõnavabadus ja 
kultuuriline mitmekesisus. Selliseid 
kohustusi tuleks kehtestada ainult juhul, 
kui need on vajalikud liikmesriigi poolt 
kooskõlas liidu õigusega selgelt kindlaks 
määratud üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
saavutamiseks. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid eelkõige uurima regulatiivse 
sekkumise vajadust võrreldes 
tulemustega, mis tulenevad turujõudude 

(38) Käesoleva direktiiviga ei piirata 
liikmesriikide võimalust kehtestada 
kohustusi, millega tagatakse üldist huvi 
pakkuva infosisu asjakohane nähtavus, 
järgides üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
raames kindlaks määratud eesmärke, 
milleks on meediapluralism, sõnavabadus 
ja kultuuriline mitmekesisus. Selliseid 
kohustusi tuleks kehtestada ainult juhul, 
kui need on vajalikud liikmesriigi poolt 
kooskõlas liidu õigusega selgelt kindlaks 
määratud üldist huvi pakkuvate eesmärkide 
saavutamiseks. Kui liikmesriigid 
otsustavad kehtestada eeskirju asjakohase 
nähtavuse kohta, peaksid nad seoses 
avaliku poliitika õigustatud huvidega 
kehtestama ettevõtjatele ainult 
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mõjust. Kui liikmesriigid otsustavad 
kehtestada eeskirju avastatavuse kohta, 
peaksid nad seoses avaliku poliitika 
õigustatud huvidega kehtestama 
ettevõtjatele ainult proportsionaalseid 
kohustusi.

proportsionaalseid kohustusi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38a) Juurdepääsu saavutamise vahendid 
peaksid hõlmama muu hulgas selliseid 
juurdepääsuteenuseid nagu viipekeelne 
tõlge, subtiitrid kurtidele ja 
kuulmispuudega inimestele, subtiitrite 
pealelugemine, kirjeldustõlge ja kergesti 
mõistetav menüüjuhtimine. 
Meediateenuste osutajad peaksid olema 
läbipaistvad ja ennetavalt täiustama 
puuetega inimestele ja eakatele mõeldud 
juurdepääsuteenuseid, osutades 
kavateabes ja elektroonilises 
programmijuhises selgelt nende teenuste 
olemasolule, loetledes teenuste 
juurdepääsuelemendid ja selgitades, 
kuidas neid kasutada, ning tagades, et 
need oleksid puuetega inimestele 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolevas direktiivis järgitakse 
põhiõigusi ning järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid Eelkõige 
püütakse käesoleva direktiiviga 
igakülgselt tagada õigus sõnavabadusele, 
ettevõtlusvabadus, õigus kohtulikule 

(39) Liikmesriigid on käesoleva direktiivi 
rakendamisel kohustatud järgima 
põhiõigusi ning eelkõige hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid tagama, et käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks võetavad 
siseriiklikud seadused, määrused ja 
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läbivaatamisele ning edendada Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud lapse 
õiguste kohaldamist.

haldussätted ei kahjustaks otseselt ega 
kaudselt õigust sõnavabadusele, 
ettevõtlusvabadust ja õigust kohtulikule 
läbivaatamisele ning edendaksid hartas 
sätestatud lapse õiguste ja 
diskrimineerimiskeelu kohaldamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „teenus“ – nagu on määratletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 
56 ja 57, kui teenuse või selle eristatava 
osa põhiline otstarve on pakkuda saateid 
meediateenuse osutaja toimetusvastutuse 
all, et teavitada või harida üldsust või 
lahutada nende meelt elektrooniliste 
sidevõrkude kaudu direktiivi 2002/21/EÜ 
artikli 2 punkti a tähenduses. Sellised 
audiovisuaalmeedia teenused on kas 
käesoleva lõike punktis e määratletud 
teleülekanded või käesoleva lõike punktis g 
määratletud tellitavad audiovisuaalmeedia 
teenused;

i) „teenus“ – nagu on määratletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 56 ja 57, kui teenuse või laiema 
teenuse eristatava osa põhiline otstarve on 
pakkuda saateid meediateenuse osutaja 
toimetusvastutuse all, et teavitada või 
harida üldsust või lahutada nende meelt 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punkti a 
tähenduses. Sellised audiovisuaalmeedia 
teenused on kas käesoleva lõike punktis e 
määratletud teleülekanded või käesoleva 
lõike punktis g määratletud tellitavad 
audiovisuaalmeedia teenused;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„aa) „videote jagamise platvormi teenus“ 
– teenus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 56 ja 57 määratletud tähenduses, 
mis vastab järgmistele nõuetele:

„aa) „videote jagamise platvormi teenus“ 
– teenus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 56 ja 57 määratletud tähenduses, 
mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

i) teenus hõlmab suures mahus 
saadete või kasutaja loodud videote 
talletamist, mille üle videote jagamise 

i) teenuse põhifunktsioon seisneb 
saadete või kasutaja loodud videote, mille 
üle videote jagamise platvormi 
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platvormi teenuseosutajal puudub 
toimetusvastutus;

teenuseosutajal puudub toimetusvastutus, 
üldsusele kättesaadavaks tegemises;

ii) talletatud infosisu korralduse määrab 
kindlaks teenuseosutaja, sealhulgas 
automaatsete vahendite või algoritmide, 
eelkõige teabe talletamise, kuvamise, 
märgiste lisamise ja järjestamise abil;

ii) avalikult kättesaadavaks tehtud 
infosisu korralduse määrab kindlaks 
teenuseosutaja, sealhulgas automaatsete 
vahendite või algoritmide, eelkõige teabe 
talletamise, kuvamise, märgiste lisamise ja 
järjestamise abil;

iii) teenuse või selle eristatava osa 
peamine otstarve on pakkuda üldsusele 
saateid ja kasutaja loodud videoid, mille 
eesmärk on teavitamine, meelelahutus või 
harimine;

iii) teenuse või laiema teenuse 
eristatavaks osaks oleva teenuse peamine 
otstarve on pakkuda üldsusele saateid ja 
kasutaja loodud videoid, mille eesmärk on 
teavitamine, meelelahutus või harimine, 
või täidab teenus olulist osa üldsusele 
saadete ja kasutaja loodud videote 
pakkumisel, mille eesmärk on 
teavitamine, meelelahutus või harimine, 
ning

iv) teenus tehakse kättesaadavaks 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses.“

iv) teenus tehakse kättesaadavaks 
elektrooniliste sidevõrkude kaudu direktiivi 
2002/21/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses.“

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „saade“ – heliga või helita liikuvate 
kujutiste kogum, mis moodustab 
meediateenuse osutaja koostatud kava või 
kataloogi raames eraldi elemendi, 
sealhulgas pikad mängufilmid, lühivideod, 
spordisündmuste ülekanded, 
situatsioonikomöödiad, dokumentaalfilmid, 
lastesaated ja algupärased lavastused;“;

b) „saade“ – heliga või helita liikuvate 
kujutiste kogum, mis moodustab 
meediateenuse osutaja koostatud kava või 
kataloogi raames eraldi elemendi, 
sealhulgas pikad mängufilmid, lühivideod, 
spordisündmuste ülekanded, 
situatsioonikomöödiad, dokumentaalfilmid, 
lastesaated, meelelahutussaated, 
tõsielusaated ja algupärased lavastused;“;

Selgitus

Kuna tegemist on saadetega, mida mõjutab reklaami piiramine või kohandamine, tuleb saate 
mõistet laiendada, nii et see hõlmaks ka peredele mõeldud saateid, nagu meelelahutussaated 
ja tõsielusaateid, mida vaatavad nii täiskasvanud kui ka lapsed.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt ba

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) „kasutaja loodud video“ – heliga või 
helita liikuvate kujutiste kogum, mis 
moodustab eraldi elemendi, mille üks või 
mitu kasutajat on loonud ja/või üles 
laadinud videote jagamise platvormile;

ba) „kasutaja loodud video“ – heliga või 
helita liikuvate kujutiste kogum, mis 
moodustab eraldi elemendi, mis laetakse 
üles videote jagamise platvormile;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) lisatakse punkt bb:
bb) „toimetamisotsus“ – igapäevaselt 
tehtavad otsused toimetusvastutuse 
täitmise eesmärgil;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d b (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt bc (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) lisatakse punkt bc:
bc) „juurdepääsuteenus“ – 
audiovisuaalmeedia teenuse lisaomadus, 
mis parandab saadete juurdepääsetavust 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks;
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt k

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ea) punkt k asendatakse järgmisega:
„k) „sponsorlus” – audiovisuaalmeedia 
teenuste osutamises või audiovisuaalsete 
teoste tootmises mitteosaleva avalik-
õigusliku isiku või eraettevõtja või 
füüsilise isiku igasugune osalemine 
audiovisuaalmeedia teenuste või saadete 
rahastamises eesmärgiga reklaamida oma 
nime, kaubamärki, mainet, tegevust või 
toodet;

„k) „sponsorlus“ – audiovisuaalmeedia 
teenuste, videote jagamise platvormi 
teenuste või kasutaja loodud videote 
teenuste osutamises või audiovisuaalsete 
teoste tootmises mitteosaleva avalik-
õigusliku isiku või eraettevõtja või 
füüsilise isiku igasugune otsene või 
kaudne osalemine audiovisuaalmeedia 
teenuste, videote jagamise platvormi 
teenuste või kasutaja loodud videote või 
saadete rahastamises eesmärgiga 
reklaamida oma nime, kaubamärki, mainet, 
tegevust või toodet;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e b (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt m

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

eb) punkt m asendatakse järgmisega:
„m) „tootepaigutus” – igasugune 
audiovisuaalse ärilise teadaande vorm, mis 
seisneb toote, teenuse või selle kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises selliselt, 
et seda esitatakse saates tasu või 
samalaadse hüvitise eest;

„m) „tootepaigutus“ – igasugune 
audiovisuaalse ärilise teadaande vorm, mis 
seisneb toote, teenuse või selle kaubamärgi 
kaasamises või sellele osutamises selliselt, 
et seda esitatakse saates või kasutaja 
loodud videos tasu või samalaadse hüvitise 
eest;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a



PE624.106/ 31

ET

Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 3 punkt b asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„b) kui meediateenuse osutaja peakorter 
asub ühes liikmesriigis, kuid 
audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad 
toimetuslikud otsused tehakse teises 
liikmesriigis, käsitatakse meediateenuse 
osutajat selles liikmesriigis asutatuna, kus 
töötab enamik audiovisuaalmeedia 
teenuse osutamises osalevatest 
töötajatest;“;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 2 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

aa) lõige 4 asendatakse järgmisega:
4. Meediateenuse osutajad, kelle suhtes 
lõike 3 sätteid ei kohaldata, käsitatakse 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatena 
järgmistel juhtudel:

„4. Meediateenuse osutajad, kelle suhtes 
lõike 3 sätteid ei kohaldata, käsitatakse 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatena 
järgmistel juhtudel:

a) nad kasutavad selles liikmesriigis 
asuvat satelliitside juhtimiskeskust;

a) nad kasutavad selles liikmesriigis 
asuvat satelliitside juhtimiskeskust või

b) kuigi nad ei kasuta selles 
liikmesriigis asuvat satelliitside 
juhtimiskeskust, kasutavad nad sellele 
liikmesriigile kuuluvat satelliitvõimsust.

b) nad kasutavad sellele liikmesriigile 
kuuluvat satelliitvõimsust.“

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis – artikli 2 lõike 4 punkti m 
– millele komisjoni ettepanekus ei osutatud. Muudatusettepanek ei kujuta siiski uut olulist 

muudatust direktiivi läbivaatamises, vaid sellega tehakse üksnes vajalik muudatus õigusliku 
järjepidevuse tagamiseks raportööri seisukohaga.)

Selgitus

Satelliitside juhtimiskeskuse asukoht võib väga kiiresti muutuda. Käesoleva sätte 
täpsustamine võimaldab riigi reguleerivatel asutustel kiiresti kindlaks teha, millist 



PE624.106/ 32

ET

jurisdiktsiooni konkreetsel ajahetkel tuleks kohaldada.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 2 – lõiked 5a ja 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 
loetelu ning lõigetes 2–5 kehtestatud 
kriteeriumid, millele jurisdiktsioon tugineb. 
Nad teatavad seejärel komisjonile 
põhjendamatu viivituseta kõnealuse 
loetelu mis tahes muudatustest. Komisjon 
tagab, et pädevatel sõltumatutel 
reguleerivatel asutustel on juurdepääs 
kõnealusele teabele.

5a. Liikmesriigid säilitavad oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 
loetelu ning lõigetes 2–5 kehtestatud 
kriteeriumid, millele jurisdiktsioon tugineb. 
See loetelu hõlmab ühtlasi teavet 
liikmesriikide kohta, kus 
audiovisuaalmeedia teenus on tehtud 
kättesaadavaks, ja teenuse 
keeleversioonide kohta. Liikmesriigid 
tagavad, et reguleerivad asutused ja/või 
organid jagavad selliseid loetelusid 
komisjoni ning Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga 
keskandmebaasi kaudu ja teevad need 
üldsusele kättesaadavaks. Selliseid 
loetelusid ajakohastatakse iga muudatuse 
tegemise järel põhjendamatu viivituseta.

5b. Kui käesoleva direktiivi artikleid 3 ja 
4 kohaldades ei suuda asjaomased 
liikmesriigid kokku leppida, millisel 
liikmesriigil on jurisdiktsioon, siis annavad 
nad komisjonile põhjendamatu viivituseta 
sellest küsimusest teada. Komisjon võib 
esitada Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste 
töörühmale taotluse selles küsimuses 
arvamuse esitamiseks 15 tööpäeva jooksul 
alates komisjoni taotluse esitamisest. Kui 
komisjon esitab taotluse Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma arvamuse saamiseks, 
siis peatatakse artikli 3 lõikes 5 ja artikli 4 
lõikes 5 kehtestatud tähtajad kuni Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma arvamuse 

5b. Kui käesoleva direktiivi artikleid 3 ja 
4 kohaldades ei suuda asjaomased 
liikmesriigid kokku leppida, millisel 
liikmesriigil on jurisdiktsioon, siis annavad 
nad komisjonile põhjendamatu viivituseta 
sellest küsimusest teada. Komisjon võib 
esitada Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste 
töörühmale taotluse selles küsimuses 
arvamuse esitamiseks 15 tööpäeva jooksul 
alates komisjoni taotluse esitamisest. 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühma arvamus 
saadetakse ühtlasi kontaktkomiteele. Kui 
komisjon esitab taotluse Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma arvamuse saamiseks, 
siis peatatakse artikli 3 lõikes 5 ja artikli 4 
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vastuvõtmiseni. lõikes 5 kehtestatud tähtajad kuni Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma arvamuse 
vastuvõtmiseni.

Komisjon otsustab asjaomase liikmesriigi 
taotluse alusel või pärast Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmalt 
arvamuse saamist, millisel liikmesriigil on 
jurisdiktsioon.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 2 – lõige 5b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse järgmine lõige:
„5ba.Komisjon teeb otsuse ühe kuu 
jooksul pärast lõikes 5b osutatud teate 
saamist või audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühma 
arvamuse esitamist.“

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kehtestada komisjonile tähtaeg otsuse tegemiseks, millega 
lahendatakse pädevat jurisdiktsiooni puudutav vaidlus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 3 „Artikkel 3

1. Liikmesriigid tagavad teistest 
liikmesriikidest pärinevate 
audiovisuaalmeedia teenuste 
vastuvõtmisvabaduse ega piira nende 

1. Liikmesriigid tagavad teistest 
liikmesriikidest pärinevate 
audiovisuaalmeedia teenuste 
vastuvõtmisvabaduse ega piira nende 
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taasedastamist oma territooriumil 
põhjustel, mis kuuluvad käesoleva 
direktiiviga koordineeritavatesse 
valdkondadesse.

taasedastamist oma territooriumil 
põhjustel, mis kuuluvad käesoleva 
direktiiviga koordineeritavatesse 
valdkondadesse.

2. Liikmesriigid võivad teha ajutiselt 
erandeid lõike 1 sätetest, kui teise 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva 
meediateenuse osutaja pakutud 
audiovisuaalmeedia teenus:

2. Liikmesriigid võivad teha ajutiselt 
erandeid lõike 1 sätetest, ilma et see 
piiraks sõna- ja teabevabadust ja 
meediapluralismi, kui teise liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluva meediateenuse 
osutaja pakutud audiovisuaalmeedia 
teenus:

a) rikub selgelt, oluliselt ja raskelt 
artikli 6 või artikli 12 või mõlema 
nimetatud artikli nõudeid;

a) rikub selgelt, oluliselt ja raskelt 
artikli 6 või artikli 6a lõike 1 nõudeid või

b) kahjustab avalikku julgeolekut, 
sealhulgas riiklikku julgeolekut ja 
riigikaitset või põhjustab nende 
kahjustamise tõsise ohu või

b) kahjustab avalikku julgeolekut, 
sealhulgas riiklikku julgeolekut ja 
riigikaitset või rahvatervist või põhjustab 
nende kahjustamise tõsise ohu.

c) kahjustab rahvatervist või põhjustab 
selle kahjustamise tõsise ohu.
3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
lõiget 2 ainult juhul, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
lõiget 2 ainult juhul, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

a) käesoleva lõike punktis b osutatud 
teatamisele eelneva 12 kuu jooksul on 
meediateenuse osutaja asjaomase 
liikmesriigi hinnangul rikkunud lõike 2 
punkti a, b või c nõudeid vähemalt kahel 
korral;

a) meediateenuse osutaja on asjaomase 
liikmesriigi hinnangul rikkunud lõike 2 
punktide a või b nõudeid;

b) asjaomane liikmesriik on teatanud 
meediateenuse osutajale, liikmesriigile, 
mille jurisdiktsioonis teenuseosutaja asub, 
ning komisjonile kirjalikult väidetavatest 
rikkumistest ja meetmetest, mida ta 
kavatseb võtta, kui kõnealused väidetavad 
rikkumised peaksid uuesti toimuma;

b) asjaomane liikmesriik on teatanud 
meediateenuse osutajale, liikmesriigile, 
mille jurisdiktsioonis teenuseosutaja asub, 
ning komisjonile kirjalikult väidetavast 
rikkumisest ja meetmetest, mida ta 
kavatseb võtta, kui kõnealune väidetav 
rikkumine peaksid uuesti toimuma;

c) konsultatsioonid liikmesriigiga, mille 
jurisdiktsiooni alla teenuseosutaja kuulub, 
ja komisjoniga ei ole andnud rahuldavat 
lahendust ühe kuu jooksul alates punktis b 
käsitletud teate esitamisest;

c) konsultatsioonid liikmesriigiga, mille 
jurisdiktsiooni alla teenuseosutaja kuulub, 
ja komisjoniga ei ole andnud rahuldavat 
lahendust ühe kuu jooksul alates punktis b 
käsitletud teate esitamisest;

d) meediateenuse osutaja on rikkunud 
lõike 2 punkti a, b või c vähemalt korra 
pärast käesoleva lõike punktis b 
kehtestatud teate esitamist;

d) meediateenuse osutaja on rikkunud 
lõike 2 punkti b või c vähemalt korra pärast 
käesoleva lõike punktis b kehtestatud teate 
esitamist;
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e) teate esitanud liikmesriik on austanud 
asjaomase meediateenuse osutaja 
kaitseõigust ning on eelkõige andnud 
meediateenuse osutajale võimaluse 
väljendada oma seisukohta väidetavate 
rikkumiste kohta ning meetmete kohta, 
mida liikmesriik kavatseb võtta. Ta võtab 
nõuetekohaselt arvesse kõiki neid 
seisukohti ning samuti selle liikmesriigi 
seisukohti, mille jurisdiktsiooni alla 
teenuseosutaja kuulub.

e) teate esitanud liikmesriik on austanud 
asjaomase meediateenuse osutaja 
kaitseõigust ning on eelkõige andnud 
meediateenuse osutajale võimaluse 
väljendada oma seisukohta väidetava 
rikkumise kohta ning meetmete kohta, 
mida liikmesriik kavatseb võtta. Ta võtab 
nõuetekohaselt arvesse kõiki neid 
seisukohti ning samuti selle liikmesriigi 
seisukohti, mille jurisdiktsiooni alla 
teenuseosutaja kuulub.

Lõike 3 punkte a ja d kohaldatakse ainult 
lineaarsete teenuste suhtes.
4. Kolme kuu jooksul alates sellest, kui 
liikmesriik teatab lõigete 2 ja 3 
kohaldamiseks võetud meetmetest ja pärast 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga 
konsulteerimist otsustab komisjon, kas 
need meetmed on ühenduse õigusega 
kooskõlas. See ajavahemik algab alates 
lõpliku teate kättesaamisele järgnevast 
päevast. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 
komisjon kolme kuu jooksul alates teate 
või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise 
päevast ei taotle täiendavat teavet.

4. Kolme kuu jooksul alates sellest, kui 
liikmesriik teatab lõigete 2 ja 3 
kohaldamiseks võetud meetmetest ja pärast 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga 
konsulteerimist otsustab komisjon, kas 
need meetmed on ühenduse õigusega 
kooskõlas. See ajavahemik algab alates 
lõpliku teate kättesaamisele järgnevast 
päevast. Teadet käsitletakse lõplikuna, kui 
komisjon ühe kuu jooksul alates teate või 
mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise 
päevast ei taotle täiendavat teavet.

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 
palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 
taotlusele vastuse kättesaamisest.

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 
palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 
taotlusele vastuse kättesaamisest.

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 
teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 
ajavahemiku vältel või kui ta esitab 
mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 
et liikmesriigi poolt lõike 2 kohaselt võetud 
meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 
Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 
liidu õigusega kooskõlas, lõpetab 
liikmesriik viivitamata kõnealuste 
meetmete kohaldamise.

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 
teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 
ajavahemiku vältel või kui ta esitab 
mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 
et liikmesriigi poolt lõike 2 kohaselt võetud 
meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 
Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 
liidu õigusega kooskõlas, lõpetab 
liikmesriik kõnealuste meetmete 
kohaldamise kiiresti kahe nädala jooksul 
alates otsuse kuupäevast.

5. Lõiked 3 ja 4 ei piira ühegi 
menetluse, õiguskaitsevahendi ega 
sanktsiooni kohaldamist kõnealuse 
rikkumise suhtes selles liikmesriigis, kelle 
jurisdiktsiooni alla asjaomane 
meediateenuse osutaja kuulub.

5. Lõiked 3 ja 4 ei piira ühegi 
menetluse, õiguskaitsevahendi ega 
sanktsiooni kohaldamist kõnealuse 
rikkumise suhtes selles liikmesriigis, kelle 
jurisdiktsiooni alla asjaomane 
meediateenuse osutaja kuulub.
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6. Liikmesriigid võivad kiireloomulistel 
juhtudel teha erandeid lõike 3 punktides b 
ja c ettenähtud tingimustest. Kui erand 
tehakse, siis teatatakse meetmetest lühima 
võimaliku aja jooksul komisjonile ja 
liikmesriigile, kelle jurisdiktsiooni alla 
meediateenuse osutaja kuulub, märkides 
põhjused, miks liikmesriik peab olukorda 
sedavõrd kiireloomuliseks, et vajalik on 
kõnealustest tingimustest erandi tegemine.

6. Liikmesriigid võivad kiireloomulistel 
juhtudel teha erandeid lõike 3 punktides b 
ja c ettenähtud tingimustest. Kui erand 
tehakse, siis teatatakse meetmetest lühima 
võimaliku aja jooksul komisjonile ja 
liikmesriigile, kelle jurisdiktsiooni alla 
meediateenuse osutaja kuulub, märkides 
põhjused, miks liikmesriik peab olukorda 
sedavõrd kiireloomuliseks, et vajalik on 
kõnealustest tingimustest erandi tegemine.

7. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust võtta lõikes 6 osutatud 
meetmeid, uurib komisjon võimalikult 
kiiresti, kas teatatud meetmed vastavad 
liidu õigusele. Kui komisjon jõuab 
järeldusele, et meetmed ei ole liidu 
õigusega kooskõlas, nõuab komisjon 
kõnealuselt liikmesriigilt mis tahes 
kavandatud meetme võtmisest loobumist 
või selle meetme kohaldamise viivitamatut 
lõpetamist.

7. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
võimalust võtta lõikes 6 osutatud 
meetmeid, uurib komisjon võimalikult 
kiiresti, kas teatatud meetmed vastavad 
liidu õigusele. Kui komisjon jõuab 
järeldusele, et meetmed ei ole liidu 
õigusega kooskõlas, nõuab komisjon 
kõnealuselt liikmesriigilt mis tahes 
kavandatud meetme võtmisest loobumist 
või selle meetme kohaldamise kiiret 
lõpetamist kahe nädala jooksul alates 
hetkest, mil komisjon jõuab järeldusele, et 
need meetmed ei ole liidu õigusega 
kooskõlas.

8. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
korrapäraselt kogemusi ja parimaid tavasid 
seoses lõigetes 2–7 kehtestatud 
menetlusega artikli 29 kohaselt loodud 
kontaktkomitee ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma raames.“;

8. Liikmesriigid ja komisjon vahetavad 
korrapäraselt kogemusi ja parimaid tavasid 
seoses lõigetes 2–7 kehtestatud 
menetlusega kontaktkomitee ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma raames.“;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt: 5) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4 „Artikkel 4

1. Liikmesriigid võivad nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt 

1. Liikmesriigid võivad nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt 
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meediateenuse osutajatelt nõuda artiklites 
5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–26, 30 
ja 30a kehtestatuga võrreldes 
üksikasjalikumate või rangemate eeskirjade 
järgimist, tingimusel et need eeskirjad on 
kooskõlas liidu õigusega.

meediateenuse osutajatelt nõuda artiklites 
5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19–26, 30 
ja 30a kehtestatuga võrreldes 
üksikasjalikumate või rangemate eeskirjade 
järgimist, tingimusel et need eeskirjad on 
kooskõlas liidu õigusega, kaitsevad sõna- 
ja teabevabadust ja meedia pluralismi ega 
sisalda diskrimineerivaid sätteid seoses 
meediateenuse osutaja kodakondsuse või 
asukohaga. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni, Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 
ja kontaktkomiteed üksikasjalikumatest 
või rangematest meetmetest ning 
avalikustavad need.

aa) lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Juhul kui liikmesriik: 2. Juhul kui liikmesriik:

a) on lõike 1 kohaselt kasutanud 
vabadust võtta vastu üksikasjalikumad või 
rangemad avalikel huvidel põhinevad 
eeskirjad ning

a) on lõike 1 kohaselt kasutanud 
vabadust võtta vastu üksikasjalikumad või 
rangemad avalikel huvidel põhinevad 
eeskirjad ning

b) leiab, et teise liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluv 
ringhäälinguorganisatsioon edastab 
teleülekannet, mis tervikuna või millest 
peamine osa on suunatud tema 
territooriumile,

b) leiab, et teise liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluv meediateenuse 
osutaja edastab audiovisuaalmeedia 
teenust, mis tervikuna või millest peamine 
osa on suunatud tema territooriumile,

võib ta võtta ühendust jurisdiktsiooni 
omava liikmesriigiga kõikidele tekkinud 
probleemidele vastastikku rahuldava 
lahenduse leidmiseks. Esimese liikmesriigi 
põhjendatud taotluse kättesaamisel esitab 
jurisdiktsiooni omav liikmesriik 
ringhäälinguorganisatsioonile nõude 
järgida kõnealuseid avalikel huvidel 
põhinevaid eeskirju. Jurisdiktsiooni omav 
liikmesriik teatab esimesele liikmesriigile 
saadud tulemustest kahe kuu jooksul pärast 
nimetatud taotluse saamist. Kumbki 
liikmesriik võib paluda artikli 29 kohaselt 
asutatud kontaktkomiteel kõnealune 
juhtum läbi vaadata.

võib ta võtta ühendust jurisdiktsiooni 
omava liikmesriigiga kõikidele tekkinud 
probleemidele vastastikku rahuldava 
lahenduse leidmiseks. Esimese liikmesriigi 
põhjendatud taotluse kättesaamisel esitab 
jurisdiktsiooni omav liikmesriik 
meediateenuse osutajale nõude järgida 
kõnealuseid avalikel huvidel põhinevaid 
eeskirju. Jurisdiktsiooni omav liikmesriik 
teatab esimesele liikmesriigile saadud 
tulemustest kahe kuu jooksul pärast 
nimetatud taotluse saamist. Kumbki 
liikmesriik võib paluda kontaktkomiteel 
kõnealune juhtum läbi vaadata.

b) lõikes 3 lisatakse pärast esimese 
lõigu punkti b järgmine teine lõik:

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Esimene liikmesriik võib võtta 
asjakohased meetmed kõnealuse 

3. Esimene liikmesriik võib võtta 
asjakohased meetmed kõnealuse 
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ringhäälinguorganisatsiooni vastu, kui 
tema hinnangul:

meediateenuse osutaja vastu, kui tema 
hinnangul:

a) ei ole lõike 2 kohaldamisel saadud 
tulemused rahuldavad ning

a) ei ole lõike 2 kohaldamisel saadud 
tulemused rahuldavad ning

b) kõnealune 
ringhäälinguorganisatsioon on asutatud 
jurisdiktsiooni omavas liikmesriigis, 
eesmärgiga hoiduda käesoleva direktiiviga 
koordineeritud valdkondades kehtestatud 
rangematest eeskirjadest, mis oleksid tema 
suhtes kohaldatavad juhul, kui ta oleks 
asutatud esimesena nimetatud liikmesriigis.

b) kõnealune meediateenuse osutaja on 
asutatud jurisdiktsiooni omavas 
liikmesriigis, eesmärgiga hoiduda 
käesoleva direktiiviga koordineeritud 
valdkondades kehtestatud rangematest 
eeskirjadest, mis oleksid tema suhtes 
kohaldatavad juhul, kui ta oleks asutatud 
esimesena nimetatud liikmesriigis.

Liikmesriik, kes võttis meetmeid kooskõlas 
lõike 2 punktidega a ja b, peaks 
põhjendama, millel tema hinnang väidetava 
rikkumise kohta tugineb.

Liikmesriik, kes võttis meetmeid kooskõlas 
lõike 2 punktidega a ja b, peaks 
põhjendama, millel tema hinnang väidetava 
rikkumise kohta tugineb.

Sellised meetmed peavad olema 
objektiivselt vajalikud, neid tuleb 
kohaldada mittediskrimineerival viisil ning 
need peavad olema taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsed.

Sellised meetmed peavad olema 
objektiivselt vajalikud, neid tuleb 
kohaldada mittediskrimineerival viisil ning 
need peavad olema taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsed.

c) lõiked 4 ja 5 asendatakse 
järgmistega:

c) lõiked 4 ja 5 asendatakse 
järgmistega:

4. Liikmesriik võib võtta lõike 3 
kohaseid meetmeid üksnes juhul, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

4. Liikmesriik võib võtta lõike 3 
kohaseid meetmeid üksnes juhul, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

a) ta on teatanud komisjonile ja 
liikmesriigile, kus 
ringhäälinguorganisatsioon on asutatud, 
oma kavatsusest võtta selliseid meetmeid, 
põhjendades samal ajal, millel tema 
hinnangud põhinevad,

a) ta on teatanud komisjonile ja 
liikmesriigile, kus meediateenuse osutaja 
on asutatud, oma kavatsusest võtta selliseid 
meetmeid, põhjendades samal ajal, millel 
tema hinnangud põhinevad,

b) ta on austanud asjaomase 
ringhäälinguorganisatsiooni kaitseõigust 
ning on eelkõige andnud 
ringhäälinguorganisatsioonile võimaluse 
väljendada oma seisukohta väidetavate 
rikkumiste kohta ning meetmete kohta, 
mida teate esitanud liikmesriik kavatseb 
võtta;

b) ta on austanud asjaomase 
meediateenuse osutaja kaitseõigust ning 
on eelkõige andnud meediateenuse 
osutajale võimaluse väljendada oma 
seisukohta väidetavate rikkumiste kohta 
ning meetmete kohta, mida teate esitanud 
liikmesriik kavatseb võtta;

c) komisjon on pärast Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühmaga konsulteerimist 
otsustanud, et need meetmed on kooskõlas 
liidu õigusega ning eelkõige et neid 
meetmeid lõigete 2 ja 3 alusel võtva 

c) komisjon on pärast kontaktkomitee 
ja Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmaga 
konsulteerimist otsustanud, et need 
meetmed on kooskõlas liidu õigusega ning 
eelkõige et neid meetmeid lõigete 2 ja 3 
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liikmesriigi hinnangud on nõuetekohaselt 
põhjendatud.

alusel võtva liikmesriigi hinnangud on 
nõuetekohaselt põhjendatud.

5. Komisjon teeb otsuse selle kohta, kas 
meetmed on kooskõlas liidu õigusega, 
kolme kuu jooksul alates lõike 4 punkti a 
kohase teate saamisest. See ajavahemik 
algab alates lõpliku teate kättesaamisele 
järgnevast päevast. Teadet käsitletakse 
lõplikuna, kui komisjon kolme kuu jooksul 
alates teate või mis tahes nõutud lisateabe 
kättesaamise päevast ei taotle täiendavat 
teavet.

5. Komisjon teeb otsuse selle kohta, kas 
meetmed on kooskõlas liidu õigusega, 
kolme kuu jooksul alates lõike 4 punkti a 
kohase teate saamisest. See ajavahemik 
algab alates lõpliku teate kättesaamisele 
järgnevast päevast. Teadet käsitletakse 
lõplikuna, kui komisjon ühe kuu jooksul 
alates teate või mis tahes nõutud lisateabe 
kättesaamise päevast ei taotle täiendavat 
teavet.

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 
palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 
taotlusele vastuse kättesaamisest.

Kui komisjon leiab, et teade ei ole täielik, 
palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon teavitab liikmesriiki kõnealusele 
taotlusele vastuse kättesaamisest.

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 
teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 
ajavahemiku vältel või kui ta esitab 
mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 
et liikmesriigi poolt lõike 3 kohaselt võetud 
meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 
Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 
liidu õigusega kooskõlas, loobub 
kõnealune liikmesriik kavandatud 
meetmete võtmisest.

Kui asjaomane liikmesriik ei esita nõutud 
teavet komisjoni poolt kindlaks määratud 
ajavahemiku vältel või kui ta esitab 
mittetäieliku teabe, teeb komisjon otsuse, 
et liikmesriigi poolt lõike 3 kohaselt võetud 
meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas. 
Kui komisjon otsustab, et meetmed ei ole 
liidu õigusega kooskõlas, loobub 
kõnealune liikmesriik kavandatud 
meetmete võtmisest.

ca) lõige 6 asendatakse järgmisega:
6. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega ja oma õigusaktide raames, et 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
meediateenuse osutajad järgivad tegelikult 
käesoleva direktiivi sätteid.

6. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
vahenditega ja oma õigusaktide raames, et 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
meediateenuse osutajad järgivad tegelikult 
käesoleva direktiivi sätteid.

d) lõige 7 asendatakse järgmisega: d) lõige 7 asendatakse järgmisega:

7. Liikmesriigid soodustavad kaas- ja 
enesereguleerimist riigi tasandil käesoleva 
direktiiviga koordineeritud valdkondades 
vastu võetud tegevusjuhendite abil nende 
õigussüsteemis lubatud ulatuses. 
Kõnealused tegevusjuhendid peavad olema 
asjaomaste liikmesriikide põhiliste 
sidusrühmade seas laialdaselt 
aktsepteeritud. Tegevusjuhendites tuleb 
selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada 
nende eesmärke. Neis tuleb tagada 
kehtestatud eesmärkide korrapärane, 
läbipaistev ja sõltumatu järelevalve ning 

7. Komisjon ja liikmesriigid 
soodustavad ning lihtsustavad enese- ja 
kaasreguleerimist riigi tasandil käesoleva 
direktiiviga koordineeritud valdkondades 
vastu võetud tegevusjuhendite abil nende 
õigussüsteemis lubatud ulatuses. 
Kõnealused tegevusjuhendid peavad olema 
asjaomaste liikmesriikide jurisdiktsioonis 
tegutsevate sidusrühmade seas laialdaselt 
aktsepteeritud. Tegevusjuhendites tuleb 
selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada 
nende eesmärke. Reguleerivad asutused 
ja/või organid näevad ette nendes 
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saavutuste hindamine. Neis tuleb ette 
näha tõhus jõustamine, sealhulgas 
vajaduse korral tõhusad ja 
proportsionaalsed karistused.

tegevusjuhendites kehtestatud eesmärkide 
saavutamise korrapärase, läbipaistva ja 
sõltumatu järelevalve ning hindamise. 
Tegevusjuhendites nähakse ette mõjus ja 
läbipaistev jõustamine reguleerivate 
asutuste ja/või organite poolt, sealhulgas 
tõhusad ja proportsionaalsed karistused.

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühm julgustab 
meediateenuse osutajaid vahetama 
parimaid tavasid kaasreguleerimise 
süsteemide kohta kogu liidus.

Tegevusjuhendite allkirjastajad peavad 
esitama komisjonile artikli 6a lõikes 3 
ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 osutatud liidu 
tegevusjuhendite kavandid ning 
olemasolevate liidu tegevusjuhendite 
muudatused või laiendused.

Komisjon hõlbustab koostöös 
liikmesriikidega liidu tegevusjuhendite 
väljatöötamist, vajaduse korral 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaselt ja konsulteerides 
kontaktkomitee, Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühma ja 
meediateenuse osutajatega, võttes arvesse 
välja selgitatud parimaid tavasid. 
Tegevusjuhendite allkirjastajad peavad 
esitama komisjonile liidu tegevusjuhendite 
kavandid ning olemasolevate liidu 
tegevusjuhendite muudatused või 
laiendused. Komisjon tagab kõnealuste 
juhendite asjakohase avalikustamise, et 
edendada parimate tavade vahetamist.

Komisjon võib paluda, et Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm esitaks arvamuse 
kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 
muudatuste või laienduste kohta. 
Komisjon võib vajaduse korral need 
tegevusjuhendid avaldada.

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühm jälgib 
korrapäraselt nendes tegevusjuhendites 
kehtestatud eesmärkide täitmist ja annab 
komisjonile ja kontaktkomiteele 
korrapärase, läbipaistva ja sõltumatu 
hinnangu nende eesmärkide täitmise 
kohta.

da) pärast lõiget 7 lisatakse järgmine 
lõige:
7a. Kui riigi sõltumatu reguleeriv organ 
ja/või asutus jõuab järeldusele, et mis 
tahes tegevusjuhend või selle osa ei ole 
osutunud piisavalt tõhusaks, on kõnealuse 
reguleeriva organi ja/või asutuse 
liikmesriigil vabadus nõuda tema 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt 
meediateenuse osutajatelt 
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üksikasjalikumate või rangemate 
eeskirjade järgimist vastavalt käesolevale 
direktiivile ja liidu õigusele ning järgides 
sõna- ja teabevabadust ja meedia 
pluralismi. Sellistest eeskirjadest tuleb 
põhjendamatu viivituseta komisjonile 
teatada.
db) lõige 8 asendatakse järgmisega:

8. Direktiivi 2000/31/EÜ kohaldatakse 
täies ulatuses, kui käesolevas direktiivis ei 
ole sätestatud teisiti. Kui direktiivi 
2000/31/EÜ säte on vastuolus käesoleva 
direktiivi sättega, siis kohaldatakse 
käesoleva direktiivi sätteid, kui käesolevas 
direktiivis ei ole sätestatud teisiti.“

8. Direktiivi 2000/31/EÜ kohaldatakse 
täies ulatuses, kui käesolevas direktiivis ei 
ole sätestatud teisiti. Kui direktiivi 
2000/31/EÜ säte on vastuolus käesoleva 
direktiivi sättega, siis kohaldatakse 
käesoleva direktiivi sätteid, kui käesolevas 
direktiivis ei ole sätestatud teisiti.“

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikli 5 punkt d asendatakse 
järgmisega:

7) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5
Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluv meediateenuse 
osutaja teeb teenuse vastuvõtjatele lihtsalt, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks 
vähemalt järgmise teabe:
a) nimi;
b) asutamiskoha geograafiline 
aadress;
c) andmed, kaasa arvatud 
elektronposti aadress või veebisait, mille 
kaudu saab sellega kiiresti vahetul ja 
tulemuslikul moel ühendust võtta;

„d) liikmesriik, mille jurisdiktsiooni alla 
meediateenuse osutajad ja pädevad 
reguleerivad asutused või 
järelevalveasutused kuuluvad.“

d) liikmesriik, mille jurisdiktsiooni alla 
ta kuulub, ning pädevad reguleerivad 
asutused ja/või organid või 
järelevalveasutused.“
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate meediateenuse osutajate 
osutatavad audiovisuaalmeedia teenused ei 
sisalda vägivallale või vihkamisele 
õhutamist, mis on suunatud soo, 
rahvusliku või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
määratletud konkreetse isikute rühma või 
kõnealuse rühma liikme vastu.“;

Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate meediateenuse osutajate 
osutatavad audiovisuaalmeedia teenused ei 
sisalda:

a) õhutamist inimväärikuse 
alandamisele,
b) õhutamist vägivallale või 
vihkamisele, mis on suunatud 
kodakondsuse, soo, rassi, nahavärvi, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
seisukohtade, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse, soo, sooväljenduse, 
sooidentiteedi, seksuaalse sättumuse, 
elanikustaatuse või tervisliku seisundi 
alusel määratletud isiku või konkreetse 
isikute rühma vastu,
c) õhutamist terrorismile.“;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 6a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisatakse artikkel 6a: 9) Lisatakse artikkel 6a:

„Artikkel 6a „Artikkel 6a

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid, 
proportsionaalseid ja tulemuslikke 
meetmeid tagamaks, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
meediateenuse osutajate pakutavad 
audiovisuaalmeedia teenused, mis võivad 
kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut, tehakse kättesaadavaks 
üksnes viisil, mis tagab, et alaealised neid 
tavaliselt ei kuule ega näe. Kõnealused 
meetmed võivad hõlmata edastusaja 
valimist, vanuse kontrollimise vahendeid 
või muid tehnilisi meetmeid. Need peavad 
olema proportsionaalsed saate 
põhjustatava võimaliku kahjuga ega tohi 
kaasa tuua isikuandmete täiendavat 
töötlemist või piirata Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) 2016/6791a 
artikli 8 kohaldamist.
Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 
põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 
sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 
rangemaid meetmeid.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 
esitavad vaatajatele piisava teabe infosisu 
kohta, mis võib kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut. 
Liikmesriigid võivad sel otstarbel kasutada 
audiovisuaalmeedia teenuse infosisu 
olemust näitavate kirjelduste süsteemi.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
meediateenuse osutajad esitavad 
vaatajatele piisava teabe infosisu kohta, 
mis võib kahjustada alaealiste füüsilist, 
vaimset või kõlbelist arengut. 
Liikmesriigid võivad sel otstarbel kasutada 
audiovisuaalmeedia teenuse infosisu 
olemust näitavate kirjelduste süsteemi.

2a. Liikmesriigid tagavad, et meetmed, 
mis võetakse alaealiste kaitsmiseks nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
meediateenuse osutajate pakutavate 
audiovisuaalmeedia teenuste eest, mis 
võivad kahjustada alaealiste füüsilist, 
vaimset või kõlbelist arengut, on vajalikud 
ja proportsionaalsed ning täielikult 
kooskõlas hartas, eriti selle III jaotises 
ning artiklis 52 sätestatud õiguste, 
vabaduste ja põhimõtetega.
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2. Käesoleva artikli rakendamisel 
ergutavad liikmesriigid kaasreguleerimist.

4. Käesoleva artikli rakendamisel 
ergutavad liikmesriigid enese- ja 
kaasreguleerimist.

3. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm julgustavad 
meediateenuse osutajaid vahetama 
parimaid tavasid kaasreguleerimise 
süsteemide kohta liidus. Kui see on 
asjakohane, aitab komisjon kaasa liidu 
tegevusjuhendite väljatöötamisele.“;

5. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm julgustavad 
meediateenuse osutajaid vahetama 
parimaid tavasid enese- ja 
kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 
Kui see on asjakohane, aitab komisjon 
kaasa liidu tegevusjuhendite 
väljatöötamisele.“;

________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikkel 7 jäetakse välja; 10) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7
1. Liikmesriigid töötavad 
põhjendamatute viivitusteta välja 
meetmed, mille abil tagada, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
meediateenuse osutajate teenuseid 
muudetakse puuetega inimestele pidevalt 
ja järk-järgult kättesaadavamaks. Nende 
meetmete väljatöötamisel konsulteeritakse 
asjaomaste sidusrühmadega, sh 
meediateenuse osutajate ja puuetega 
inimeste organisatsioonidega.
2. Lõikes 1 osutatud meetmed 
hõlmavad nõuet, et meediateenuse 
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osutajad annaksid liikmesriikidele igal 
aastal aru võetud meetmetest ja 
edusammudest teenuste puuetega 
inimestele järk-järgult kättesaadavamaks 
tegemisel. Liikmesriigid annavad 
komisjonile aru meetmetest, mida nende 
jurisdiktsiooni kuuluvad meediateenuse 
osutajad on võtnud.
3. Lõikes 1 viidatud meetmetega 
ergutatakse meediateenuse osutajaid 
töötama koostöös puuetega inimeste 
organisatsioonide esindajate ja 
reguleerivate asutustega välja 
juurdepääsu käsitlevaid tegevuskavasid 
teenuste puuetega inimestele pidevalt ja 
järk-järgult kättesaadavamaks tegemiseks. 
Tegevuskavad töötatakse välja 
põhjendamatute viivitusteta ning need 
tehakse teatavaks riigi reguleerivatele 
asutustele ja/või organitele.
4. Kooskõlas lõikega 1 välja töötatud 
meetmetest teavitatakse põhjendamatute 
viivitusteta komisjoni, kontaktkomiteed ja 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühma. 
Komisjon ja Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 
hõlbustavad meediateenuse osutajate 
vahel parimate tavade vahetamist.
5. Liikmesriigid tagavad, et teave 
hädaolukorra kohta, sealhulgas avalikud 
teadaanded ja loodusõnnetusi käsitlevad 
teated, mis tehakse audiovisuaalmeedia 
teenuste kaudu avalikkusele teatavaks, 
edastatakse puuetega inimestele 
juurdepääsetaval viisil, sealhulgas 
kurtidele ja kuulmispuudega inimestele 
mõeldud subtiitrite, audioteadete ja 
visuaalse teabe audiokirjeldustena ning 
võimaluse korral viipekeelse tõlkega.
6. Liikmesriigid tagavad, et 
meediateenuse osutajad püüavad sisu 
omandamise, saadete kavandamise ja 
toimetustegevuse abil osutada 
juurdepääsuteenust sisutootja paketi 
osana.
7. Liikmesriigid ergutavad 
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meediateenuse osutajaid võimaldama 
tarbijatel juurdepääsetavat sisu leida ja 
vaadata ning muutma teenuse osutamisel 
kasutatavaid veebilehekülgi, 
meediaesitajaid, võrgurakendusi ja 
mobiilipõhiseid teenuseid, sealhulgas 
mobiilirakendusi sidusal ja asjakohasel 
viisil juurdepääsetavamaks, et kasutajad 
neid hoomaks, kasutada oskaks ja 
mõistaks, kusjuures seda tuleks teha 
töökindlal viisil, et hõlbustada 
koostalitlust liidu ja rahvusvahelisel 
tasandil kättesaadavate kasutajaagentide 
ja toetava tehnoloogiaga.“

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Lisatakse artikkel 7a:
„Artikkel 7a
Liikmesriigid võivad ette näha eeskirju 
selle tagamiseks, et üldist huvi pakkuvad 
audiovisuaalmeedia teenused saavad 
asjakohasel määral tähelepanu.
Eeskirju kehtestatakse proportsionaalselt 
ja vastavalt liikmesriikide poolt liidu 
õigusega kooskõlas selgelt kindlaks 
määratud üldistele eesmärkidele, nagu 
meedia pluralism, sõnavabadus, 
kultuuriline mitmekesisus ja sooline 
võrdõiguslikkus.“;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 b (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 7b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10b) Lisatakse artikkel 7b:
„Artikkel 7b
Liikmesriigid tagavad, et meediateenuse 
osutajate saateid ja teenuseid ei muudeta 
ning atribuute ei lisata ilma nende 
sõnaselge nõusolekuta, erandiks on vaid 
teenuse vastuvõtja poolt isiklikuks 
kasutuseks algatatud teenused.“;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 c (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 8 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

10c) Artikli 8 lõik 1 asendatakse 
järgmisega:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
meediateenuse osutajad ei edasta 
kinematograafiateoseid väljaspool õiguste 
valdajatega kokkulepitud ajavahemikku.

„Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad 
meediateenuse osutajad ja videote 
jagamise platvormi teenuseosutajad ei 
edasta kinematograafiateoseid väljaspool 
õiguste valdajatega kokkulepitud 
ajavahemikku.“;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt: 11) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
meediateenuse osutajate edastatavad 

„1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
meediateenuse osutajate edastatavad 
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audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
vastavad järgmistele nõuetele:

a) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
peavad olema sellistena hõlpsasti 
äratuntavad. Varjatud audiovisuaalsed 
ärilised teadaanded on keelatud;

a) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
peavad olema sellistena hõlpsasti 
äratuntavad ja eristatavad toimetatavast 
sisust; varjatud audiovisuaalsed ärilised 
teadaanded on keelatud;

b) audiovisuaalsetes ärilistes 
teadaannetes ei tohi kasutada alalävisele 
tajule suunatud võtteid;

b) audiovisuaalsetes ärilistes 
teadaannetes ei tohi kasutada alalävisele 
tajule suunatud võtteid;

c) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
ei tohi:

c) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
ei tohi:

i) kahjustada inimväärikuse austamist; i) kahjustada inimväärikuse austamist;

ii) sisaldada ega soodustada mis tahes 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel;

ii) sisaldada ega soodustada mis tahes 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel;

iii) soodustada tervist või ohutust 
kahjustavat käitumist;

iii) soodustada tervist või ohutust 
kahjustavat käitumist;

iv) soodustada keskkonnakaitset tõsiselt 
kahjustavat käitumist;

iv) soodustada keskkonnakaitset 
kahjustavat käitumist;

d) sigarettide ja muude tubakatoodetega 
seotud audiovisuaalsete äriliste teadaannete 
kõik vormid on keelatud;

d) sigarettide, elektrooniliste sigarettide 
ja muude tubakatoodetega seotud 
audiovisuaalsete äriliste teadaannete kõik 
vormid on keelatud;

e) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla 
suunatud konkreetselt alaealistele ega tohi 
propageerida selliste jookide liigset 
tarbimist;

e) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla 
suunatud alaealistele ega tohi propageerida 
selliste jookide liigset tarbimist;

f) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
selliste ravimite ja raviteenuste kohta, mis 
on selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni 
alla meediateenuse osutaja kuulub, 
kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja 
väljastatava retsepti või ettekirjutuse alusel, 
on keelatud;

f) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
selliste ravimite ja raviteenuste kohta, mis 
on selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni 
alla meediateenuse osutaja kuulub, 
kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja 
väljastatava retsepti või ettekirjutuse alusel, 
on keelatud;

g) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
ei tohi põhjustada füüsilist ega moraalset 
kahju alaealistele. Seega ei või nad otseselt 
keelitada alaealisi ostma või rentima toodet 
või teenust, kasutades ära nende 
kogenematust ja kergeusklikkust, otseselt 
ärgitada neid veenma oma vanemaid või 

g) audiovisuaalsed ärilised teadaanded 
ei tohi põhjustada füüsilist kahju 
alaealistele. Seega ei või nad otseselt 
keelitada alaealisi ostma või rentima toodet 
või teenust, kasutades ära nende 
kogenematust ja kergeusklikkust, ega 
põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes 
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teisi ostma reklaamitavat toodet või 
teenust, kasutada ära alaealiste usaldust 
vanemate, õpetajate ja muude isikute 
suhtes, ega põhjendamatult näidata 
alaealisi ohtlikes olukordades.

olukordades.“;

a) lõige 2 asendatakse järgmisega: a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid ja komisjon ergutavad 
selliste enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendite väljatöötamist, mis 
käsitlevad sellistes saadetes või saadete 
ajal, mille vaatajaskonnast 
märkimisväärne osa on lapsed, 
edastatavaid asjakohatuid audiovisuaalseid 
ärilisi teadaandeid toitumisalase või 
füsioloogilise mõjuga toitaineid ja muid 
aineid sisaldavate toitude ja jookide kohta, 
eelkõige nende kohta, mis sisaldavad 
rasva, trans-rasvhappeid, soola/naatriumi 
ja suhkruid, mille liigne tarbimine toidus 
tervikuna ei ole soovitatav.

„2. Liikmesriigid ja komisjon ergutavad 
selliste enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendite väljatöötamist, mis 
käsitlevad asjakohatuid audiovisuaalseid 
ärilisi teadaandeid alkohoolsete jookide 
kohta. Kõnealuste tegevusjuhendite 
eesmärk on tõhusalt piirata alaealiste 
kokkupuudet asjakohatute 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega 
alkohoolsete jookide kohta.“;

b) lisatakse lõiked 3 ja 4: b) lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3. Liikmesriigid ja komisjon ergutavad 
töötama välja enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendid, mis käsitlevad 
asjakohatuid audiovisuaalseid ärilisi 
teadaandeid alkohoolsete jookide kohta. 
Kõnealuseid tegevusjuhendeid tuleks 
kasutada, et tõhusalt piirata alaealiste 
kokkupuutumist alkohoolsete jookide 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega.

„3. Liikmesriigid ja komisjon ergutavad 
selliste enese- ja kaasreguleerimise 
tegevusjuhendite väljatöötamist, mis 
käsitlevad lastesaadetes või lastesaadete 
ajal edastatavaid asjakohatuid 
audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid 
toitumisalase või füsioloogilise mõjuga 
toitaineid ja muid aineid sisaldavate 
toitude ja jookide kohta, eelkõige nende 
kohta, mis sisaldavad rasva, trans-
rasvhappeid, soola/naatriumi ja suhkruid, 
mille liigne tarbimine toidus tervikuna ei 
ole soovitatav. Kõnealuste 
tegevusjuhendite eesmärk on tõhusalt 
piirata laste kokkupuudet 
audiovisuaalsete äriliste teadaannetega 
selliste toitude ja jookide kohta. Eesmärk 
on tagada, et audiovisuaalsed ärilised 
teadaanded ei rõhuta selliste toitude ja 
jookide toiteväärtuse positiivseid aspekte.

4. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm julgustavad vahetama 
parimaid tavasid enese- ja 
kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 
Kui seda peetakse asjakohaseks, aitab 

4. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm tagavad parimate tavade 
vahetamise enese- ja kaasreguleerimise 
süsteemide kohta liidus.



PE624.106/ 50

ET

komisjon kaasa liidu tegevusjuhendite 
väljatöötamisele.“;

Vajaduse korral aitavad komisjon ja 
Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühm koostöös 
liikmesriikidega kaasa liidu 
tegevusjuhendite väljatöötamisele, 
edendamisele ja vastuvõtmisele.“;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Artikli 10 punkt b asendatakse 
järgmisega:

12) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10
1. Spondeeritavad audiovisuaalmeedia 
teenused või saated peavad vastama 
järgmistele nõuetele:
a) nende sisu ja teleringhäälingu 
puhul nende edastamisaega ei mõjutata 
mingil juhul nii, et see avaldab mõju 
meediateenuse osutaja vastutusele ja 
toimetuse sõltumatusele;

„b) nende abil ei tohi otseselt soodustada 
kaupade ega teenuste ostmist või 
rentimist;“;

b) nende abil ei tohi otseselt soodustada 
kaupade ega teenuste ostmist või rentimist;

c) vaatajaid tuleb selgelt teavitada 
sponsorlepingu olemasolust; 
spondeeritavad 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, kestel ja/või 
lõpus.
2. Audiovisuaalmeedia teenuseid või 
saateid ei tohi spondeerida ettevõtted, 
kelle põhitegevuseks on sigarettide, 
elektrooniliste sigarettide ja muude 
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tubakatoodete tootmine ja müük.
3. Ettevõtted, kes tegelevad muu 
hulgas ravimite valmistamise või müügiga 
ja raviteenuste osutamisega, võivad nende 
spondeeritavates audiovisuaalmeedia 
teenustes või saadetes reklaamida 
ettevõtja nime või mainet, kuid ei tohi 
reklaamida selliseid konkreetseid 
ravimeid ega raviteenuseid, mis on selles 
liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla 
meediateenuse osutaja kuulub, 
kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja 
väljastatava retsepti või ettekirjutuse 
alusel.
4. Uudistesaateid ja aktuaalseid 
poliitilisi sündmusi käsitlevaid saateid ei 
tohi sponsida. Liikmesriigid võivad 
keelata lastesaadete või peamiselt lastele 
suunatud sisu spondeerimise.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse üksnes 
nende saadete suhtes, mis on toodetud 
pärast 19. detsembrit 2009.

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
üksnes nende saadete suhtes, mis on 
toodetud pärast 19. detsembrit 2009.

2. Tootepaigutust on vastuvõetav 
kõigis audiovisuaalmeedia teenustes, välja 
arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid 
poliitilisi sündmusi käsitlevates saadetes, 
tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 
religioosse sisuga saadetes ja saadetes, 
mille vaatajaskonnast märkimisväärne 
osa on lapsed.

2. Tootepaigutus on vastuvõetav kõigis 
audiovisuaalmeedia teenustes, välja 
arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid 
poliitilisi sündmusi käsitlevates saadetes, 
tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 
religioosse sisuga saadetes ja lastesaadetes 
või peamiselt lastele suunatud sisu puhul.

3. Saated, mis sisaldavad 
tootepaigutust, peavad täitma järgmisi 
nõudeid:

3. Saated, mis sisaldavad 
tootepaigutust, peavad täitma järgmisi 
nõudeid:

a) nende infosisu ja teleülekannete 
puhul nende edastamisaega ei tohi mingil 
juhul mõjutada viisil, mis avaldaks mõju 

a) nende infosisu ja teleülekannete 
puhul ei tohi nende edastamisaega mingil 
juhul mõjutada viisil, mis avaldaks mõju 
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meediateenuse osutaja vastutusele ja 
toimetuse sõltumatusele;

meediateenuse osutaja vastutusele ja 
toimetuse sõltumatusele;

b) nende abil ei soodustata otseselt 
kaupade ega teenuste ostmist või rentimist;

b) nende abil ei soodustata otseselt 
kaupade ega teenuste ostmist või rentimist;

b a) need ei tõsta kõnealust toodet 
alusetult esile;

c) vaatajaid teavitatakse selgelt 
tootepaigutuse olemasolust.

c) vaatajaid teavitatakse selgelt 
tootepaigutuse olemasolust.

Vaatajate võimaliku segaduse vältimiseks 
märgistatakse tootepaigutust sisaldavad 
saated asjakohaselt saate alguses ja lõpus 
ning pärast reklaamipausi.

Tootepaigutust sisaldavad saated on saate 
alguses ja lõpus asjakohaselt märgistatud.

Erandkorras võivad liikmesriigid loobuda 
punktis c sätestatud nõuete kohaldamisest, 
tingimusel et kõnealust saadet ei ole 
tootnud ega tellinud meediateenuse osutaja 
ise ega temaga seotud ettevõte.

Erandkorras võivad liikmesriigid loobuda 
punktis c sätestatud nõuete kohaldamisest, 
tingimusel et kõnealust saadet ei ole 
tootnud ega tellinud meediateenuse osutaja 
ise ega temaga seotud ettevõte.

4. Igal juhul ei tohi saated sisaldada 
järgmiste toodete paigutust:

4. Igal juhul ei tohi saated sisaldada 
järgmiste toodete paigutust:

a) tubakatooted või sigaretid või selliste 
ettevõtete tootepaigutus, kelle 
põhitegevuseks on sigarettide ja muude 
tubakatoodete tootmine ja müük;

a) tubakatooted, sigaretid või 
elektroonilised sigaretid või selliste 
ettevõtete tootepaigutus, kelle 
põhitegevuseks on sigarettide, 
elektrooniliste sigarettide või muude 
tubakatoodete tootmine ja müük;

b) konkreetsed ravimid või 
raviteenused, mis on selles liikmesriigis, 
kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse 
osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes 
tervishoiutöötaja väljastatava retsepti või 
ettekirjutuse alusel.“;

b) konkreetsed ravimid või 
raviteenused, mis on selles liikmesriigis, 
kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse 
osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes 
tervishoiutöötaja väljastatava retsepti või 
ettekirjutuse alusel.“;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artikkel 12 muudetakse III peatüki 
osaks ja asendatakse järgmisega:

14) Artikkel 12 jäetakse välja;

„Artikkel 12
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Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 
edastatavad saated, mis võivad kahjustada 
alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 
arengut, tehakse kättesaadavaks üksnes 
viisil, mis tagab selle, et alaealised 
tavaliselt neid ei kuule ega näe. 
Kõnealused meetmed võivad hõlmata 
edastusaja valimist, vanuse kontrollimise 
vahendeid või muid tehnilisi meetmeid. 
Need peavad olema proportsionaalsed 
saatest tuleneva võimaliku kahjuga.
Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 
põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 
sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 
rangemaid meetmeid, näiteks 
krüpteerimist ja tõhusat vanemlikku 
kontrolli.“;

Selgitus

Vt artiklit -2, muudatusettepanek 32.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad tellitavate 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajad 
tagavad oma kataloogist vähemalt 20 % 
suuruse osa Euroopa päritoluga teoste 
jaoks ning tagavad kõnealuste teoste 
esiletoomise.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad tellitavate 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajad 
tagavad oma kataloogist vähemalt 30 % 
suuruse osa Euroopa päritoluga teoste 
jaoks ning tagavad kõnealuste teoste 
esiletoomise. See osa sisaldab teoseid 
nende piirkondade ametlikes keeltes, kus 
neid levitatakse.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuda, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad tellitava 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 
panustaksid rahaliselt Euroopa päritoluga 
teoste tootmisesse, sealhulgas infosisusse 
tehtavate otseinvesteeringute ja riiklikesse 
fondidesse tehtavate osamaksete kaudu. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et kõnealuseid 
rahalisi osamakseid teeksid nende 
territooriumil asuvale vaatajaskonnale 
suunatud tellitava audiovisuaalmeedia 
teenuse osutajad, kes on asutatud teistes 
liikmesriikides. Sellisel juhul põhinevad 
rahalised osamaksed ainult nendes 
liikmesriikides teenitud tuludel, kuhu 
teenuseid suunatakse. Liikmesriik, kus 
teenuseosutaja on asutatud, võtab rahalist 
osamakset kehtestades arvesse mis tahes 
rahalisi osamakseid, mille on kehtestanud 
liikmesriigid, kuhu teenuseosutaja oma 
teenuseid suunab. Mis tahes rahalised 
osamaksed peavad olema kooskõlas liidu 
õigusega ja eelkõige riigiabi eeskirjadega.

2. Liikmesriigid võivad nõuda, et nende 
jurisdiktsioonis asutatud tellitava 
audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 
panustaksid – võttes arvesse nende 
asukohaks või teenuste osutamise kohaks 
oleva territoriaalse piirkonna kultuurilist 
ja keelelist mitmekesisust – rahaliselt 
Euroopa päritoluga teoste tootmisesse, 
sealhulgas infosisusse tehtavate 
otseinvesteeringute ja riiklikesse 
fondidesse tehtavate osamaksete kaudu. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et kõnealuseid 
rahalisi osamakseid teeksid ka nende 
territooriumil asuvale vaatajaskonnale 
suunatud tellitava audiovisuaalmeedia 
teenuse osutajad, kes ei ole seal asutatud. 
Sellisel juhul põhinevad rahalised 
osamaksed ainult nendes liikmesriikides 
tellitavate teenustega teenitud tuludel, 
kuhu teenuseid suunatakse. Liikmesriik, 
kus teenuseosutaja on asutatud, võtab 
rahalist osamakset kehtestades arvesse mis 
tahes rahalisi osamakseid, mille on 
kehtestanud liikmesriigid, kuhu 
teenuseosutaja oma teenuseid suunab. Mis 
tahes rahalised osamaksed peavad olema 
kooskõlas liidu õigusega ja eelkõige 
riigiabi eeskirjadega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid loobuvad lõigetes 1 ja 
2 sätestatud nõuetest väikese käibe või 

5. Liikmesriigid loobuvad lõigetes 1 ja 
2 sätestatud nõuetest väikese käibe või 
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väikese vaatajaskonnaga teenuseosutajate 
puhul või kui teenuseosutaja on väike- või 
mikroettevõtjad. Liikmesriigid võivad 
kõnealustest nõuetest loobuda ka juhul, kui 
need oleksid tellitavate 
audiovisuaalmeediateenuste olemuse või 
teema tõttu ebaotstarbekad või 
põhjendamatud.“;

väikese vaatajaskonnaga teenuseosutajate 
puhul või kui teenuseosutajad on väike- 
või mikroettevõtjad või sõltumatud 
tootjad. Liikmesriigid loobuvad 
kõnealustest nõuetest ka juhul, kui need 
oleksid tellitavate 
audiovisuaalmeediateenuste olemuse või 
teema tõttu ebaotstarbekad või 
põhjendamatud.“;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 19 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15a) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad ja eristatavad 
toimetatavast sisust. Ilma et see piiraks 
uute reklaamitehnikate kasutamist, 
hoitakse telereklaam ja otsepakkumised 
saate muudest osadest lahus optiliste ja/või 
akustiliste ja/või ruumiliste vahendite abil.

„1. Telereklaam ja otsepakkumised on 
hõlpsasti äratuntavad ja eristatavad 
toimetatavast sisust. Ilma et see piiraks 
uute reklaamitehnikate kasutamist, 
hoitakse telereklaam ja otsepakkumised 
saate muudest osadest selgelt lahus 
optiliste ja/või akustiliste ja/või ruumiliste 
vahendite abil.“;

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 19 lõiget 1 –, millele 
komisjoni ettepanekus ei osutatud.)

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 19 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15b) Artikli 19 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Eraldiseisvad reklaami- ja 
otsepakkumise lõigud (v.a 

„2. Eraldiseisvad reklaami- ja 
otsepakkumise lõigud on lubatud 
spordisündmuste ülekannetes. Muudel 
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spordisündmuste ülekannetes) on erand. juhtudel peale spordisündmuste 
ülekannete on eraldiseisvad reklaami- ja 
otsepakkumise lõigud lubatud artikli 20 
lõikes 2 sätestatud tingimustel.“;

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 19 lõiget 2 –, millele 
komisjoni ettepanekus ei osutatud.)

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Artikli 20 lõikes 2 asendatakse 
esimene lause järgmisega:

16) Artikli 20 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seriaalid ja dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste ja uudistesaadete 
edastamise korral võib teha ühe katkestuse 
iga vähemalt programmikohase 20-
minutilise ajavahemiku kohta 
telereklaamide ja/või otsepakkumiste 
näitamiseks.“;

„Telefilmide (välja arvatud telesarjad, 
seriaalid ja dokumentaalfilmid), 
kinematograafiateoste ja uudistesaadete 
edastamise korral võib teha ühe katkestuse 
iga vähemalt programmikohase 30-
minutilise ajavahemiku kohta 
telereklaamide ja/või otsepakkumiste 
näitamiseks. Lastesaadete edastamise 
korral võib teha ühe katkestuse iga 
vähemalt programmikohase 30-minutilise 
ajavahemiku kohta telereklaamide 
näitamiseks tingimusel, et saate kestus on 
pikem kui 30 minutit. Lastesaadete puhul 
on otsepakkumiste edastamine keelatud. 
Usutalituste ülekannete vahele ei või 
paigutada telereklaami ega 
otsepakkumisi.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Telereklaamilõikude ja 1. Telereklaamilõikude ja 
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otsepakkumiste lõikude osakaal 
ajavahemikus 7.00–23.00 ei tohi ületada 
20 %.

otsepakkumiste lõikude osakaal ei tohi 
ületada 20 %. Liikmesriikidel on õigus 
tippaeg ise määratleda, kuid selle kestus ei 
tohi ületada nelja järjestikust tundi. 
Tippajal ei tohi telereklaamilõikude ja 
otsepakkumiste lõikude osakaal ületada 
20 %.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata: 2. Lõiget 1 ei kohaldata:

a) teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega, ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete suhtes või 
samasse meediakontserni kuuluvate teiste 
üksuste saadete kohta esitatud teadaannete 
suhtes;

a) ennast reklaamivate ja 
ristreklaamiga teadaannete suhtes, mida 
ringhäälinguorganisatsioon edastab seoses 
oma saadetega ning otseselt nendest 
saadetest tulenevate lisatoodete ja 
audiovisuaalmeedia teenustega või 
samasse meediakontserni kuuluvate teiste 
üksuste saadete, toodete ja teenuste kohta 
esitatud teadaannete suhtes;

b) sponsorlusteadete suhtes; b) sponsorlusteadete suhtes;

c) tootepaigutuste suhtes;“; c) tootepaigutuste suhtes;

ca) ametlike teadaannete ja 
heategevusega seotud üleskutsete suhtes;
cb) neutraalsete kaadrite suhtes, mida 
kasutatakse selleks, et teha vahet 
toimetuslikul sisul ja audiovisuaalsetel 
ärilistel teadaannetel ning 
audiovisuaalsetel ärilistel teadaannetel 
omavahel.“;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 28a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks direktiivi 
2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist, 
tagavad liikmesriigid, et videote jagamise 
platvormi teenuseosutajad võtavad 
asjakohased meetmed, et:

1. Ilma et see piiraks 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
videote jagamise platvormi teenuseosutajad 
võtavad asjakohased, proportsionaalsed ja 
tõhusad meetmed, et:

a) kaitsta alaealisi infosisu eest, mis 
võib kahjustada nende füüsilist, vaimset 
või kõlbelist arengut;

a) kaitsta kõiki kodanikke infosisu eest, 
mis sisaldab inimväärikuse alandamisele 
õhutamist, või infosisu eest, mis sisaldab 
vägivallale või vihkamisele õhutamist, mis 
on suunatud rahvuse, soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude seisukohtade, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise 
seisundi, sünnipära, puude, vanuse, soo, 
sooväljenduse, sooidentiteedi, seksuaalse 
sättumuse, elanikustaatuse või tervisliku 
seisundi alusel määratletud isiku või 
isikute rühma vastu.

b) kaitsta kõiki kodanikke infosisu eest, 
mis sisaldab vägivallale või vihkamisele 
õhutamist, mis on suunatud soo, rassi, 
nahavärvi, usutunnistuse, põlvnemise või 
rahvusliku või etnilise päritolu alusel 
määratletud isikute rühma või kõnealuse 
rühma liikme vastu.

b) kaitsta alaealisi infosisu eest, mis 
võib kahjustada nende füüsilist, vaimset 
või kõlbelist arengut.

2. Kõnealused meetmed hõlmavad 
vajaduse korral järgmist:

2. Kõnealused meetmed hõlmavad 
vajaduse korral järgmist:

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 
vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 
vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt 
alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist 
arengut kahjustada võiva infosisu mõiste 
kindlaksmääramine ja kohaldamine videote 
jagamise platvormi teenuseosutajate 
tingimustes;

a) lõike 1 punktis a osutatu kohaselt 
vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 
artikli 6 punktide a ja b ning artikli 6a 
kohaselt alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut kahjustada võiva infosisu 
mõiste kindlaksmääramine ja kohaldamine 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate tingimustes. Liikmesriigid 
tagavad lõike 1 tähenduses, et sellised 
tingimustes määratletud meetmed on 
lubatud vaid siis, kui riigi 
menetluseeskirjades antakse kasutajatele 
võimalus pärast nendest meetmetest 
teadasaamist oma õigusi kohtus kaitsta;
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b) selliste mehhanismide loomine ja 
käitamine, mis võimaldavad videote 
jagamise platvormi kasutajatel teatada 
asjaomasele videote jagamise platvormi 
teenuseosutajale tema platvormil talletatud 
lõikes 1 osutatud infosisust või see tema 
jaoks märkida;

b) selliste läbipaistvate ja 
kasutajasõbralike mehhanismide loomine 
ja käitamine, mis võimaldavad videote 
jagamise platvormi kasutajatel teatada 
asjaomasele videote jagamise platvormi 
teenuseosutajale tema platvormil hoitavast 
lõikes 1 osutatud infosisust või see tema 
jaoks märkida;

ba) selliste süsteemide loomine ja 
käitamine, mille kaudu videote jagamise 
platvormide teenuseosutajad selgitavad 
videote jagamise platvormide kasutajatele, 
milline mõju on punktis b osutatud 
teatamisel ja märkimisel;

c) videote jagamise platvormi 
kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 
loomine ja käitamine seoses alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 
kahjustada võiva infosisuga;

c) videote jagamise platvormi 
kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide 
loomine ja käitamine seoses alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut 
kahjustada võiva infosisuga; sellised 
süsteemid ei tohi kaasa tuua isikuandmete 
täiendavat töötlemist ega piirata määruse 
(EL) 2016/679 artikli 8 kohaldamist;

d) selliste süsteemide loomine ja 
käitamine, mis võimaldavad videote 
jagamise platvormide kasutajatel hinnata 
lõikes 1 osutatud infosisu;

d) selliste lihtsasti kasutatavate 
süsteemide loomine ja käitamine, mis 
võimaldavad videote jagamise platvormide 
kasutajatel hinnata lõikes 1 osutatud 
infosisu;

e) vanemliku kontrolli süsteemide 
tagamine seoses infosisuga, mis võib 
kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut;

e) lõppkasutaja kontrollitavate ja 
käesolevas lõikes ja lõikes 3 osutatud 
meetmetega proportsionaalsete vanemliku 
kontrolli süsteemide tagamine seoses 
infosisuga, mis võib kahjustada alaealiste 
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut; 
riigi reguleerivad asutused ja/või organid 
sätestavad vajalikud suunised tagamaks, 
et võetud meetmetega austatakse 
sõnavabadust ja et need hõlmavad 
vajadust teavitada kasutajaid;

f) selliste süsteemide loomine ja 
käitamine, mille kaudu videote jagamise 
platvormide teenuseosutajad selgitavad 
videote jagamise platvormide kasutajatele, 
milline mõju on punktis b osutatud 
teatamisel ja märkimisel.

f) videote jagamise platvormide 
teenuseosutajate ja nende kasutajate 
vahelise läbipaistva, lihtsalt kasutatava ja 
tulemusliku kaebuste menetlemise ja 
lahendamise korra kehtestamine ja 
käitamine seoses punktides b–f osutatud 
meetmete rakendamisega.

Nõuetekohased meetmed lõike 1 eesmärgil 
määratakse kindlaks, võttes arvesse 

2a. Nõuetekohased meetmed lõike 1 
eesmärgil määratakse kindlaks, võttes 
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kõnealuse infosisu olemust, sellest 
põhjustatavat võimalikku kahju, kaitstavate 
inimeste kategooria omadusi ning 
asjakohaseid õigusi ja õigustatud huve, 
sealhulgas videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate ning infosisu loonud 
ja/või üleslaadinud kasutajate õigusi ja 
õigustatud huve ning avalikku huvi.

arvesse kõnealuse infosisu olemust, sellest 
põhjustatavat võimalikku kahju, kaitstavate 
inimeste kategooria omadusi ning 
asjakohaseid õigusi ja õigustatud huve, 
sealhulgas videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate ning infosisu üleslaadinud 
kasutajate õigusi ja õigustatud huve ning 
avalikku huvi. Nõuetekohastes meetmetes 
järgitakse sõna- ja teabevabadust ja 
meedia pluralismi. Kõige kahjulikumale 
sisule kohaldatakse kõige rangemaid 
meetmeid. Sellised meetmed ei tohi 
põhjustada eelnevaid kontrollimeetmeid 
ega sisu filtreerimist üleslaadimisel. 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 
rakendamise otstarbel julgustavad 
liikmesriigid kaasreguleerimist, nagu on 
kehtestatud artikli 4 lõikes 7.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete 
rakendamise otstarbel julgustavad ja 
edendavad liikmesriigid ja komisjon 
enesereguleerimist ja kaasreguleerimist, 
nagu on kehtestatud artikli 4 lõigetes 7 
ja 7a, tagades, et tegevusjuhendid on 
vastavuses käesoleva direktiivi sätetega ja 
et täielikult austatakse põhiõiguste hartas, 
eriti selle artiklis 52 kehtestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid.

Liikmesriigid tagavad, et videote jagamise 
platvormi teenuseosutajad viivad läbi ja 
avaldavad korrapäraselt auditeid lõikes 1 
osutatud meetmete tulemuslikkuse kohta. 

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 
vajalikud mehhanismid, et hinnata videote 
jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 
võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 
asjakohasust. Liikmesriigid annavad selle 
ülesande artikli 30 kohaselt määratud 
ametiasutustele.

4. Liikmesriigid võtavad kasutusele 
vajalikud mehhanismid, et hinnata 
lõigete 2 ja 2a kohaselt võetud meetmete 
rakendamist ja tulemuslikkust ja sellest 
teada anda, võttes arvesse nende 
õiguspärasust, läbipaistvust, vajalikkust, 
tulemuslikkust ja proportsionaalsust. 
Liikmesriigid annavad selle ülesande 
artikli 30 kohaselt määratud 
ametiasutustele. Reguleerivad asutused 
ja/või organid sätestavad vajalikud 
suunised tagamaks, et võetud meetmetega 
austatakse sõnavabadust ja et need 
hõlmavad vajadust teavitada kasutajaid.

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 
jagamise platvormi teenuseosutajatele 
lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 
rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 
takistata rangemate meetmete 
kehtestamist seoses ebaseadusliku 

5. Artiklit 8 kohaldatakse videote 
jagamise platvormi teenuseosutajatele.
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infosisuga. Selliste meetmete võtmisel 
järgivad liikmesriigid kohaldatavas liidu 
õiguses sätestatud tingimusi, näiteks 
asjakohasel juhul direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklites 14 ja 15 või direktiivi 
2011/92/EL artiklis 25 sätestatud 
tingimusi.

5a. Liikmesriigid tagavad, et sponsorlus 
või audiovisuaalsed kommertsteated, mida 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajad turustavad, müüvad või 
korraldavad, vastavad artiklite 9 ja 10 
nõuetele.
Ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklite 14 ja 15 kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et videote jagamise 
platvormi teenuseosutajad nõuavad 
kasutajatelt, kes sisu üles laadivad, et nad 
avaldaksid, kas see sisu sisaldab reklaami, 
sponsitud infosisu või tootepaigutust.
Liikmesriigid nõuavad, et videote 
jagamise platvormid tagavad, et teenuse 
saajaid teavitatakse selgelt avaldatud või 
teadaolevast sisust, mis sisaldab reklaami, 
sponsitud infosisu või tootepaigutust.

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 
ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 
kohaldamisega seotud kasutajate ja 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate vaheliste vaidluste 
lahendamiseks on olemas kaebuste 
esitamise ja õiguskaitse mehhanismid.
7. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm julgustavad videote 
jagamise platvormi teenuseosutajaid 
vahetama parimaid tavasid 
kaasreguleerimise süsteemide kohta liidus. 
Kui see on asjakohane, aitab komisjon 
kaasa Euroopa Liidu tegevusjuhendite 
väljatöötamisele.

7. Komisjon ja Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm julgustavad videote 
jagamise platvormi teenuseosutajaid 
vahetama parimaid tavasid 
enesereguleerimise ja kaasreguleerimise 
süsteemide kohta liidus. Kui see on 
asjakohane, aitab komisjon kaasa Euroopa 
Liidu tegevusjuhendite väljatöötamisele.

8. Videote jagamise platvormi 
teenuseosutajad või vajaduse korral 
kõnealuseid teenuseosutajaid selles 
valdkonnas esindavad organisatsioonid 
esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 
kavandid või olemasolevate liidu 

8. Videote jagamise platvormi 
teenuseosutajad või vajaduse korral 
kõnealuseid teenuseosutajaid selles 
valdkonnas esindavad organisatsioonid 
esitavad komisjonile liidu tegevusjuhendite 
kavandid või olemasolevate liidu 
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tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 
võib taotleda, et Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm esitaks arvamuse 
kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 
muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 
võib kõnealuseid tegevusjuhendeid 
asjakohaselt avalikkusele tutvustada.

tegevusjuhendite muudatused. Komisjon 
võib taotleda, et Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm esitaks arvamuse 
kõnealuste tegevusjuhendite kavandite, 
muudatuste või laienduste kohta. Komisjon 
avaldab kõnealused juhendid parimate 
tavade vahetamise edendamiseks.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 28b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
oma territooriumil asutatud videote 
jagamise platvormi teenuseosutajate loetelu 
ning direktiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõikes 
1 ja käesoleva artikli lõikes 1 kehtestatud 
kriteeriumid, millele jurisdiktsioon 
tugineb. Nad ajakohastavad seda loetelu 
regulaarselt. Komisjon tagab, et pädevatel 
sõltumatutel reguleerivatel asutustel on 
juurdepääs kõnealusele teabele.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
oma territooriumil asutatud või asutatuna 
käsitatavate videote jagamise platvormi 
teenuseosutajate loetelu kooskõlas lõikes 1 
kehtestatud kriteeriumidega, millele 
jurisdiktsioon tugineb. Nad ajakohastavad 
seda loetelu regulaarselt. Komisjon tagab, 
et pädevatel sõltumatutel reguleerivatel 
asutustel ja/või organitel ning avalikkusel 
on lihtne ja tulemuslik juurdepääs 
kõnealusele teabele.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 28b – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kui asjaomased liikmesriigid ei 
suuda lõike 1 kohaldamisel kokku 
leppida, millisel liikmesriigil on 
jurisdiktsioon, siis annavad nad 
komisjonile põhjendamatu viivituseta 
sellest küsimusest teada. Komisjon võib 
esitada Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste 
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töörühmale taotluse selles küsimuses 
arvamuse esitamiseks 15 tööpäeva jooksul 
alates komisjoni taotluse esitamisest.

Selgitus

Arvestades, et videote jagamise platvormide sihtpublik on tavaliselt kogu liidu elanikkond, 
võivad liikmesriikide vahel tekkida vaidlused käesoleva direktiivi mõistes pädeva liikmesriigi 
määratlemisel. Seetõttu peab komisjon suutma määratleda liikmesriigi, kellel on 
jurisdiktsioon, nii nagu ta teeb seda artikli 3 kohaselt muude audiovisuaalteenuste suhtes.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 28c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19a) lisatakse artikkel 28c:
„Artikkel 28c
Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad videote 
jagamise platvormi teenuseosutajad 
teevad teenuse vastuvõtjatele lihtsalt, 
vahetult ja püsivalt kättesaadavaks enda 
kohta vähemalt järgmise teabe:
a) nimi;
b) asutamiskoha geograafiline 
aadress;
c) andmed, kaasa arvatud 
elektronposti aadress või veebisait, mille 
kaudu saab temaga vahetult, 
tulemuslikult ja kiiresti ühendust võtta;
d) liikmesriik, mille jurisdiktsiooni alla 
ta kuulub, ning pädevad reguleerivad 
asutused ja/või organid või 
järelevalveasutused.“
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)
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Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 29

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

19b) Artiklit 29 muudetakse järgmiselt:
„Artikkel 29 „Artikkel 29

1. Komisjoni egiidi all on asutatud 
kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 
liikmesriikide pädevate asutuste esindajad. 
Komitee eesistuja on komisjoni esindaja ja 
see tuleb kokku kas eesistuja algatusel või 
liikmesriigi delegatsiooni taotlusel.

1. Komisjoni egiidi all on asutatud 
kontaktkomitee. Komiteesse kuuluvad 
liikmesriikide pädevate asutuste või 
organite esindajad ja vaatlejatena neli 
Euroopa Parlamendi liiget, kes 
nimetatakse ametisse iga kolme aasta 
tagant. Komitee eesistuja on komisjoni 
esindaja ja see tuleb kokku kas eesistuja 
algatusel või liikmesriigi delegatsiooni 
taotlusel. Kontaktkomitee koosseisus 
soodustatakse võrdset soolist esindatust.

2. Kontaktkomitee ülesanded on: 2. Kontaktkomitee ülesanded on:

a) hõlbustada käesoleva direktiivi 
tegelikku rakendamist korrapäraste 
nõupidamiste kaudu, käsitledes direktiivi, 
eelkõige selle artikli 2 kohaldamisest 
tulenevaid praktilisi probleeme ja muid 
küsimusi, mille arutamist peetakse 
kasulikuks;

a) hõlbustada käesoleva direktiivi 
tegelikku rakendamist korrapäraste 
nõupidamiste kaudu, käsitledes direktiivi, 
eelkõige selle artikli 2 kohaldamisest 
tulenevaid praktilisi probleeme ja muid 
küsimusi, mille arutamist peetakse 
kasulikuks;

b) esitada omal algatusel või komisjoni 
taotluse korral arvamusi käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta 
liikmesriikides;

b) esitada omal algatusel või komisjoni 
taotluse korral arvamusi käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta 
liikmesriikides;

c) toimida arutelukohana, kus 
arutatakse seda, milliseid küsimusi tuleks 
käsitleda artikli 16 lõike 3 kohaselt 
liikmesriikide esitatavates aruannetes ja 
nende aruannete metoodikat;

c) toimida arutelukohana, kus 
arutatakse seda, milliseid küsimusi tuleks 
käsitleda artikli 16 lõike 3 kohaselt 
liikmesriikide esitatavates aruannetes ja 
nende aruannete metoodikat;

d) arutada nende korrapäraste 
nõupidamiste tulemusi, mida komisjon 
peab ringhäälinguorganisatsioonide, 
tootjate, tarbijate, valmistajate, 
teenusepakkujate ning ametiühingute ja 
loometöö tegijate esindajatega;

d) arutada nende korrapäraste 
nõupidamiste tulemusi, mida komisjon 
peab ringhäälinguorganisatsioonide, 
tootjate, tarbijate, valmistajate, 
teenusepakkujate ning ametiühingute ja 
loometöö tegijate esindajatega;

e) hõlbustada liikmesriikide ja 
komisjoni vahelist teabevahetust 
audiovisuaalmeedia teenuseid käsitlevate 
reguleerivate meetmete hetkeolukorra ja 
arengu osas, võttes arvesse ühenduse 

e) hõlbustada liikmesriikide ja 
komisjoni vahelist teabevahetust 
audiovisuaalmeedia teenuseid käsitlevate 
reguleerivate meetmete hetkeolukorra ja 
arengu osas, võttes arvesse ühenduse 
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audiovisuaalpoliitikat ja asjakohaseid 
tehnilisi arenguid;

audiovisuaalpoliitikat ja asjakohaseid 
tehnilisi arenguid;

f) uurida kõiki kõnealuse sektori 
arengusuundi, mille arutamine tundub 
kasulikuna.

f) uurida kõiki kõnealuse sektori 
arengusuundi, mille arutamine tundub 
kasulikuna, ja esitada komisjonile nende 
kohta arvamusi.

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artiklit 29 –, millele 
komisjoni ettepanekus ei osutatud.)

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 30 „Artikkel 30

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või mitu 
sõltumatut riiklikku reguleerivat asutust. 
Liikmesriigid tagavad, et kõnealused 
asutused on juriidiliselt eraldiseisvad ja 
funktsionaalselt sõltumatud mis tahes 
teisest avalik-õiguslikust või eraasutusest. 
See ei piira võimalust, et liikmesriigid 
asutavad reguleerivaid asutusi, kes 
teostavad järelevalvet eri sektorite üle.

1. Iga liikmesriik nimetab ühe või mitu 
sõltumatut riiklikku reguleerivat asutust 
ja/või organit. Liikmesriigid tagavad, et 
kõnealused asutused on funktsionaalselt ja 
tegelikult sõltumatud oma valitsusest ja 
mis tahes teisest avalik-õiguslikust või 
eraasutusest. See ei piira võimalust, et 
liikmesriigid asutavad reguleerivaid 
asutusi, kes teostavad järelevalvet eri 
sektorite üle.

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused kasutavad oma 
volitusi erapooletult ja läbipaistvalt ning 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, eelkõige seoses 
meediapluralismi, kultuurilise 
mitmekesisuse, tarbijakaitse ja siseturuga 
ning ausa konkurentsi edendamisega.

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused ja/või organid 
kasutavad oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt ning kooskõlas käesoleva 
direktiivi eesmärkidega, eelkõige seoses 
meediapluralismi, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse, tarbijakaitse, 
juurdepääsetavuse, 
mittediskrimineerimise ja siseturuga ning 
ausa konkurentsi edendamisega. 
Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused ja/või organid ei 
avalda eelnevalt mõju toimetuslikele 
otsustele, valikutele või formaadile. Nende 
ülesanded piirduvad järelevalvega 
käesoleva direktiivi rakendamise, riigi 
õigusnormide kohaldamise ja 
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õigusjärgsete kohustuste täitmise üle.
Riigi reguleerivad asutused ei küsi seoses 
neile liidu õigust rakendavate riiklike 
õigusaktidega määratud ülesannete 
täitmisega juhiseid teiselt asutuselt ega allu 
teise asutuse juhistele. See ei välista 
siseriikliku riigiõiguse kohast järelevalvet.

Riigi reguleerivad asutused ja/või organid 
ei küsi seoses neile liidu õigust 
rakendavate riiklike õigusaktidega 
määratud ülesannete täitmisega juhiseid 
teiselt asutuselt ega allu teise asutuse 
juhistele. See ei välista siseriikliku 
riigiõiguse kohast järelevalvet.

3. Sõltumatute reguleerivate asutuste 
pädevused ja volitused ning nende 
vastutuse tagamise meetodid kehtestatakse 
üheselt mõistetavalt õigusaktides.

3. Sõltumatute reguleerivate asutuste 
ja/või organite pädevused ja volitused ning 
nende vastutuse tagamise meetodid 
kehtestatakse üheselt mõistetavalt 
õigusaktides.

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivatel asutustel on oma ülesannete 
tulemuslikuks täitmiseks piisavad täitmise 
tagamise volitused.

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivatel asutustel ja/või organitel on 
oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks 
piisavad täitmise tagamise volitused.

4a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivad asutused ja/või organid 
määravad ühtse ja avalikkusele 
kättesaadava kontaktpunkti artiklis 7 
osutatud juurdepääsetavuse küsimustega 
soetud teabe ja kaebuste esitamiseks.

5. Riigi reguleeriva asutuse juhataja 
või riigi reguleerivas asutuses seda 
ülesannet täitvad kollegiaalse kogu 
liikmeid võib ametist vabastada ainult 
juhul, kui nad ei täida enam neile oma 
ülesannete täitmiseks kehtestatud 
tingimusi, mis on eelnevalt kehtestatud 
siseriiklikus õiguses. Ametist vabastamise 
otsus avalikustatakse ja ametist 
vabastamise põhjendused tehakse 
kättesaadavaks.

5. Liikmesriigid kehtestavad riiklikus 
õiguses riigi reguleeriva asutuse ja/või 
organi juhataja või seda ülesannet täitvate 
kollegiaalse kogu liikmete ametisse 
nimetamise ja ametist vabastamise 
tingimused ja korra, sh volituste kestuse. 
Enne volituste lõppemist tehtavad 
muudatused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud, eelnevalt teatatud ja 
avalikkusele kättesaadavad. Kord peab 
olema läbipaistev, mittediskrimineeriv ja 
tagama vajaliku sõltumatuse taseme.

6. Liikmesriigid tagavad, et 
sõltumatutel riigi reguleerivatel asutustel 
on eraldiseisvad aastaeelarved. Eelarved 
avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad 
samuti, et riigi reguleerivatel asutustel on 
piisavad rahalised vahendid ja personal, 
et täita neile määratud ülesandeid ning et 
osaleda aktiivselt Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühmas ja selle tegevusele 
kaasa aidata.

6. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
reguleerivatel asutustel ja/või organitel on 
eraldi eelarveassigneeringud, et täita neile 
määratud ülesandeid ning et osaleda 
aktiivselt Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühmas 
ja selle tegevusele kaasa aidata. Eelarved 
avalikustatakse.
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7. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
tasandil on olemas tulemuslikud 
mehhanismid, mille abil mis tahes 
kasutajal või meediateenuse osutajal või 
videote jagamise platvormi 
teenuseosutajal, kellele riikliku reguleeriva 
asutuse otsus mõju avaldab, on õigus 
esitada otsuse peale edasikaebus 
edasikaebusi käsitlevale asutusele. 
Edasikaebusi käsitlev asutus on 
edasikaebuses osalevatest pooltest 
sõltumatu.

7. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
tasandil on olemas tulemuslikud 
mehhanismid, mille abil mis tahes teenuse 
saajal, kelle õigusi audiovisuaalne sisu 
otseselt mõjutab, või meediateenuse 
osutajal või videote jagamise platvormi 
teenuseosutajal, kellele riikliku reguleeriva 
asutuse otsus mõju avaldab, on õigus 
esitada otsuse peale edasikaebus 
edasikaebusi käsitlevale asutusele. 
Edasikaebusi käsitlev asutus on 
edasikaebuses osalevatest pooltest 
sõltumatu.

Kõnealusel edasikaebusi käsitleval 
asutusel, milleks peaks olema kohus, on 
oma funktsioonide tõhusaks täitmiseks 
asjakohased teadmised. Liikmesriigid 
tagavad, et juhtumi asjaolusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ja et olemas on 
toimiv edasikaebamise mehhanism.

Kõnealusel edasikaebusi käsitleval 
asutusel, milleks peaks olema kohus, on 
oma funktsioonide tõhusaks täitmiseks 
asjakohased teadmised. Liikmesriigid 
tagavad, et juhtumi asjaolusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ja et olemas on 
toimiv edasikaebamise mehhanism.

Kuni edasikaebuse lahendamiseni kehtib 
riigi reguleeriva asutuse otsus, kui 
vastavalt riiklikele õigusaktidele ei 
kohaldata ajutisi meetmeid.“

Kuni edasikaebuse lahendamiseni kehtib 
riigi reguleeriva asutuse otsus, kui 
vastavalt riiklikele õigusaktidele ei 
kohaldata ajutisi meetmeid.“

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 30a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 30a „Artikkel 30a

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm.

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühm.

2. Töörühm koosneb riigi sõltumatutest 
reguleerivatest asutustest 
audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 
Neid esindavad audiovisuaalmeedia 
teenuse järelevalve eest peamiselt 
vastutavate riigi reguleerivate asutuste 
juhid või nimetatud kõrgetasemelised 
esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 
puudub, siis asjaomase riigi menetluste 

2. Töörühm koosneb riigi sõltumatutest 
reguleerivatest asutustest ja/või organitest, 
mis võib hõlmata neid sõltumatuid 
piirkondlikke reguleerivaid asutusi ja 
organeid, kellel on täielik pädevus 
audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 
Neid esindavad audiovisuaalmeedia 
teenuse järelevalve eest peamiselt 
vastutavate riigi reguleerivate asutuste 
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kohaselt valitud muud esindajad. 
Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 
esindaja.

juhid või nimetatud kõrgetasemelised 
esindajad või kui riigi reguleeriv asutus 
ja/või organ puudub, siis asjaomase riigi 
menetluste kohaselt valitud muud 
esindajad. Töörühma koosolekutel osaleb 
komisjoni esindaja.

3. Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 
ülesanded on järgmised:

3. Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste töörühma 
ülesanded on järgmised:

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 
mille eesmärk on tagada 
audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 
raamistiku järjepidev rakendamine 
kõikides liikmesriikides;

a) nõustada ja abistada komisjoni tema 
taotlusel tema ülesande täitmisel, mille 
eesmärk on tagada käesoleva direktiivi 
järjepidev rakendamine kõikides 
liikmesriikides;

b) nõustada ja abistada komisjoni tema 
pädevusalasse kuuluvates 
audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 
tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 
komisjoni nõustamiseks teatavates 
küsimustes, võib töörühm konsulteerida 
turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega, 
et koguda vajalikku teavet;

b) nõustada ja abistada komisjoni tema 
taotlusel tema pädevusalasse kuuluvates 
audiovisuaalmeedia teenustega seotud 
küsimustes.

c) tagada kogemuste ja heade tavade 
vahetamine audiovisuaalmeedia teenuste 
regulatiivse raamistiku kohaldamise kohta;

c) tagada kogemuste ja heade tavade 
vahetamine audiovisuaalmeedia teenuste 
regulatiivse raamistiku kohaldamise kohta;

d) teha koostööd ja tagada oma 
liikmetele teave, mis on vajalik käesoleva 
direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3 ja 4 
kohaldamiseks;

d) teha koostööd ja tagada oma 
liikmetele ja kontaktkomiteele teave, mis 
on vajalik käesoleva direktiivi ja eelkõige 
selle artiklite 3, 4 ja 7 kohaldamiseks;

e) esitada komisjoni taotluse korral 
arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 
lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ette 
nähtud küsimuste kohta ning 
audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 
tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 
kaitse ja vihkamisele õhutamise 
valdkonnas.

e) esitada komisjoni taotluse korral 
arvamusi artikli 2 lõikes 5b, artikli 6a 
lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ette 
nähtud küsimuste kohta ning 
audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 
tahes küsimuste kohta, eelkõige alaealiste 
kaitse ja vihkamisele õhutamise 
valdkonnas.

4. Komisjonile antakse volitus võtta 
rakendusakti abil vastu Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma kodukord.“;

4. Komisjonile antakse volitus võtta 
rakendusakti abil vastu Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma kodukord.

4a. Euroopa audiovisuaalmeedia 
teenuseid reguleerivate asutuste 
töörühmal peavad olema piisavad 
rahalised vahendid ja inimressursid oma 
ülesannete täitmiseks. Reguleerivad 
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asutused ja/või organid osalevad Euroopa 
audiovisuaalmeedia teenuseid 
reguleerivate asutuste töörühmas 
aktiivselt ja aitavad sellele kaasa.“;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23
Direktiiv 2010/13/EL
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 
hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta.

Komisjon esitab hiljemalt [kuupäev – 
hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist] ja seejärel iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ja teeb 
vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid 
direktiivi kohandamiseks 
audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna 
arenguga, võttes eelkõige arvesse 
tehnoloogia uut arengut ja sektori 
konkurentsivõimet, ning esitab aruande 
tavade, poliitika ja kaasnevate meetmete 
kohta, mida liikmesriigid 
meediakirjaoskuse alal toetavad.


