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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.9.2018 A8-0192/85 

Muudatusettepanek  85 

Jonathan Bullock 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„aa) „videote jagamise platvormi 

teenus“ – teenus Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud 

tähenduses, mis vastab järgmistele 

nõuetele: 

välja jäetud 

i) teenus hõlmab suures mahus saadete 

või kasutaja loodud videote talletamist, 

mille üle videote jagamise platvormi 

teenuseosutajal puudub toimetusvastutus; 

 

ii) talletatud 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; 

 

iv) teenus tehakse kättesaadavaks 

elektrooniliste sidevõrkude kaudu 

direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punkti a 

tähenduses.“; 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.9.2018 A8-0192/86 

Muudatusettepanek  86 

Jonathan Bullock 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Artikkel 13 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„Artikkel 13  

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. 

 

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 
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liikmesriigid, kuhu teenuseosutaja oma 

teenuseid suunab. Mis tahes rahalised 

osamaksed peavad olema kooskõlas liidu 

õigusega ja eelkõige riigiabi eeskirjadega. 

3. Liikmesriigid annavad komisjonile 

lõigete 1 ja 2 rakendamisest aru hiljemalt 

[kuupäev – hiljemalt kolm aastat pärast 

vastuvõtmist] ja seejärel iga kahe aasta 

järel. 

 

4. Komisjon annab liikmesriikide esitatud 

teabe ja sõltumatu uuringu alusel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 

lõigete 1 ja 2 kohaldamise kohta, võttes 

arvesse turu ja tehnika arengut ning 

kultuurilise mitmekesisuse eesmärki. 

 

5. Liikmesriigid loobuvad lõigetes 1 ja 2 

sätestatud nõuetest väikese käibe või 

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.“; 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.9.2018 A8-0192/87 

Muudatusettepanek  87 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt 

d a: 

 kõik audiovisuaalsete äriliste teadaannete 

vormid, mis kujutavad ja/või edendavad 

hasartmänge, loteriid ja kihlveopanuste 

kogumist, keelatakse;“; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet, millele komisjoni ettepanekus ei osutatud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.9.2018 A8-0192/88 

Muudatusettepanek  88 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a) Artiklile 10 lisatakse järgmine 

lõige 2 a: 

 „2 a. Audiovisuaalmeedia teenuseid või 

saateid ei tohi spondeerida ettevõtted, 

kelle põhitegevuseks on hasartmängud, 

loteriid ja kihlveopanuste kogumine.“; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet, millele komisjoni ettepanekus ei osutatud. 

 


