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LÜHISELGITUS 

 

Euroopa Komisjon võttis 25. mail 2016 vastu uue seadusandliku ettepaneku, millega 

muudetakse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. Uus ettepanek tuleneb vajadusest 

ajakohastada õigusakte vastavalt tehnika arengule ja ka tarbijate vajadustele ning sellega 

laiendatakse sisulist reguleerimisala videote jagamise platvormidele, et võidelda vihakõne 

ning alaealistele kahjuliku infosisu levitamise vastu.  
 

Arvamuse koostaja tunneb nende sätete üle heameelt, kuid usub, et kuigi võrdsed tingimused 

tuleks luua, tuleks võtta arvesse ringhäälinguorganisatsioonide ja videote jagamise 

platvormide erinevusi ning tulevase õigusraamistiku rakendamisel tuleks tagada sõna- ja 

teabevabaduse optimaalne kaitse kiiresti arenevas meediakeskkonnas. 

 

LIBE-komisjon ei osalenud eelmise direktiivi vastuvõtmises, kuna otsustusprotsess algas enne 

Lissaboni lepingu jõustumist ning seega ei olnud põhiõiguste hartal sama õiguslikku staatust 

mis aluslepingutel. Pealegi on LIBE-komisjonil ainupädevus kõigi meetmete osas, mis on 

seotud õigusalase koostööga kriminaalasjades ja eriti kriminaalõiguse kohase reageerimisega 

rassismile, ksenofoobiale ja vihakõnele. 

 

Arvamuse koostaja keskendus oma töös viiele valdkonnale eesmärgiga tugevdada 

põhiõigustega seotud sätteid, säilitades meedia erapooletuse ja sõltumatuse kõrgeima taseme 

ja hoidudes meelevaldsusest.  

 

Vihakõne ja vägivallale või vihkamisele õhutamise käsitlemine 

Kodanike kaitsmiseks kahjuliku infosisu eest ja vägivallale või vihkamisele õhutava sisu eest 

videote jagamise platvormidel, aga ka kasutaja põhiõiguste kaitseks ja tagamiseks on väga 

oluline kehtestada ühtsed ja proportsionaalsed eeskirjad nendes küsimustes ning vastavad 

Euroopa suunised. Nendes eeskirjades tuleks täpsustada „kahjuliku sisu“ ja „vägivallale ja 

vihkamisele õhutamise“ sisu, võttes arvesse sellise sisuga seotud kavatsusi ja mõju Euroopa 

tasandil.  

 

Komisjoni ettepanekus osutatakse vägivallale või vihkamisele õhutamise põhjustele, 

tuginedes nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsusele 2008/913/JSK (teatud rassismi ja 

ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega). 

Raamotsus ei hõlma siiski kõiki põhjuseid, mis on lisatud komisjoni ettepanekule. Kooskõlla 

viimine põhjustega, mis sisalduvad direktiivis 2012/29/EL, millega kehtestatakse 

kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, tagaks parema 

kaitse vihkamisele õhutamise vastu, mille eesmärk on ka täpsustada „vägivallale või 

vihkamisele avaliku kihutamise“ sisu. Need põhjused üksi ei ole siiski mõeldud kasutamiseks 

audiovisuaalse sisu kättesaadavaks tegemise piiramise eesmärgil. 

 

Alaealiste kaitsmine kahjuliku infosisu eest 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et väga oluline on võtta vastu mõjusad ennetusmeetmed, et 

viia tulemuslikult ellu meetmeid alaealiste kaitsmiseks kahjuliku infosisu, nt pornograafilise 

sisu eest.  
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Arvamuse koostaja usub ühtlasi, et väga oluline on tagada selle direktiivi läbivaatamisega, et 

meetmed, mida liikmesriigid rakendavad alaealiste kaitsmiseks infosisu eest, mis võib 

kahjustada nende füüsilist või vaimset arengut, on vajalikud ja proportsionaalsed ning 

täielikult kooskõlas põhiõiguste hartast tulenevate kohustustega.  

Hiljutised arengud liikmesriikide tasandil on näidanud, et alaealiste kaitsmist võidakse 

kasutada ülemääraselt põhjusena, et piirata sellise audiovisuaalse sisu levitamist, mille 

eesmärk on võidelda soo või seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise vastu. 

Seetõttu on harta artiklit 52 arvesse võttes väga oluline garanteerida võrdõiguslikkuse ja 

mittediskrimineerimise tagamine ja mitte kahjustada seda ülemääraste meetmetega alaealiste 

kahjuliku infosisu eest kaitsmise eesmärgil. 

 

Nõuetekohane menetlus ebaseadusliku sisu vastu võitlemiseks 

Arvamuse koostaja usub, et kuigi liikmesriikidel ei keelata kehtestamast ebaseadusliku sisu 

suhtes rangemaid meetmeid, peaks interneti kaudu ebaseadusliku sisu avalikkusele levitamise 

piiramine olema käesoleva direktiivi kohaldamisel alati kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartaga ning piirduma sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne, ning seda tuleks teha kohtu 

eelneva loa alusel. 

Nõuetekohane menetlus on kesksel kohal, selleks et oleks võimalik mõjusalt tagada sõna- ja 

teabevabadus ning hoida ära meelevaldsus sisu kättesaadavust puudutavate otsuste tegemisel. 

Seetõttu soovitab arvamuse koostaja täpsustada seda elementi seoses sätetega, mida 

kohaldatakse videote jagamise platvormi teenustele, mille suhtes tuleks ebaseadusliku sisu 

osas kohaldada sama põhimõtet mis nn traditsioonilise meedia suhtes. 

 

E-kaubanduse direktiiv 

Arvamuse koostaja soovitab tagada selle, et e-kaubanduse direktiivi sätted ei oleks mõjutatud 

videote jagamise platvormi teenuste ning nende kaudu levitatava audiovisuaalse meediasisu 

suhtes kohaldatavatest meetmetest. Direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõike 1 kohaselt ei tohiks 

liikmesriigid kehtesta edastamis-, talletamis- ja veebimajutusteenuste osutajatele üldist 

kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või talletavad, ega üldist kohustust otsida 

ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. Sellega seoses on oluline lisada 

direktiivi läbivaatamise käigus ka viide Euroopa Kohtu otsustele kohtuasjades C-360/10 ja C-

70/10, milles keelati peaaegu kõikide asjaomaste teenuste kasutajate nn aktiivse jälgimise 

meetmed. Selliste kaitsemeemete säilitamine on väga oluline ka õigusraamistiku järjepidevaks 

kohaldamiseks kogu liidus videote jagamise platvormi teenuseosutajate kohustuste ja 

vastutuse suhtes.  

 

Reguleerivate asutuste sõltumatus nii Euroopa kui ka riigi tasandil 

Direktiivi eesmärk peaks olema kooskõlas põhiõiguste harta ja eriti artikliga 11 

audiovisuaalvaldkonna reguleerivate asutuste sõltumatuse sätestamine ELi õiguses, tagades 

nende õigusliku eristatuse ja funktsionaalse sõltumatuse meedia- ja valitsussektorist, 

läbipaistva ja usaldusväärse tegutsemisviisi ning piisavad volitused. 

 Reguleerivate asutuste sõltumatuse põhimõtet, mis on ühenduse õigustiku muudes 

valdkondades juba hästi välja töötatud ja rakendatud, kohaldatakse audiovisuaalsektoris 

vastavalt audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga 2010/13/EL artiklile 30. 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühm loodi 2014. aasta 

märtsis komisjoni 3. veebruari 2014. aasta otsusega C(2014)462 komisjoni nõuandva 

organina. Komisjoni ettepanekus vormistatakse Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma roll komisjonile sõltumatut eksperdiabi andva organina ja 

foorumina kogemuste ning parimate tavade vahetamiseks riiklike reguleerivate asutuste vahel.  
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Arvamuse koostaja kiidab komisjoni lähenemise heaks ja usub, et see reguleeriv organ võib 

saavutada asjakohase struktuurse sõltumatuse valitsusest ainult siis, kui see asutatakse 

eraldiseisva juriidilise isikuna.  

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 

hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, eelkõige selle artikleid 7, 10, 11, 

21, 24, 26, 47 ja 52, 

Selgitus 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikme Angelika Mlinari esitatud 

muudatusettepanek nr 1, millele on lisatud artikkel 47 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile). 

 

 

 

Muudatusettepanek  2 

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 

(8) Järjepidevuse tagamiseks ning 

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 
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vahenditega) esitatud määratlusega, milles 

defineeritakse vihakõne kui „vägivallale 

või vihkamisele avalik kihutamine“. See 

peaks hõlmama vägivallale või 

vihkamisele kihutamise põhjuste 

ühendamist. 

määratlusega, milles defineeritakse 

vihakõne kui „vägivallale või vihkamisele 

avalik kihutamine“, ning samuti hõlmama 

põhjuseid, mida ei sisalda raamotsus 

2008/913/JSK, nagu sotsiaalne päritolu, 

geneetilised omadused, keel, poliitilised 

või muud seisukohad, rahvusvähemusse 

kuulumine, varaline seisund, sünnipära, 

puue, vanus, sugu, sooväljendus, 

sooidentiteet, seksuaalne sättumus, 

elanikustaatus või tervislik seisund. Need 

põhjused on mõeldud täpsustama 

„vägivallale või vihkamisele avaliku 

kihutamise“ omadusi, kuid neid üksi ei 

tohiks lugeda audiovisuaalse sisu 

kättesaadavaks tegemise piiramise 

aluseks. Arvesse tuleks võtta kõiki 

asjaolusid, sealhulgas kavatsusi, ning 

austada tuleks sõnavabadust, eelkõige 

kunsti-, kirjandus- ja 

ajakirjandusvabadust. Vihakõnet 

käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada 

kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 

praktikaga sõna- ja teabevabaduse õiguse 

kohta. 

Selgitus 

Kooskõlla viimine põhjustega, mis sisalduvad ka direktiivis 2012/29/EL (millega 

kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded), 

tagaks parema kaitse vihkamisele õhutamise vastu. Selline kooskõlla viimine on mõeldud 

täpsustama „vägivallale või vihkamisele avaliku kihutamise“ omadusi, kuid need põhjused 

üksi ei ole mõeldud kasutamiseks audiovisuaalse sisu kättesaadavaks tegemise piiramise 

eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Selleks, et saavutada tõeline 

digitaalne ühtne turg, on vaja teha 

täiendavaid jõupingutusi kodanike 

meediapädevuse parandamiseks. 

Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

seepärast suurendama jõupingutusi, et 
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propageerida tõelist digitaalset ühtset 

turgu kõigi liidu kodanike, eriti laste ja 

alaealiste hulgas, korraldades selleks 

algatusi ja kooskõlastatud tegevust, et 

suurendada arusaamist 

audiovisuaalmeedia teenustest. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) Liikmesriike innustatakse võtma 

kõiki vajalikke meetmeid, et edendada 

meediaharidust, mis pakub teadmisi ja 

oskusi ning annab kodanikele võimaluse 

kasutada oma õigust sõnavabadusele, 

analüüsida meediasisu ja reageerida 

eksitavale teabele. Sellega seoses on 

oluline täiendada teadmisi kõikidel 

haridussüsteemi tasanditel ning ergutada 

inimesi kodanikuaktiivsusele ja oma 

teadlikkuse arendamisele 

meediatarbijatena. 

 

Muudatusettepanek  5 

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 

(9) Vaatajate, eriti 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 või vaimset arengut. See 

on näiteks võimalik infosisu olemust 

näitavate infosisu kirjelduste abil. Infosisu 

kirjeldusi võib esitada kirjalikul, graafilisel 

või helilisel meetodil. 
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või helilisel meetodil. 

Selgitus 

Sõna „kõlbeline“ kasutamine on ebamäärane. Eri liikmesriikides mõistetakse kõlbelisust 

erinevalt. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Euroopas on nõudlus lineaarsete 

telekanalite järele endiselt suur võrreldes 

muude meediateenustega, nagu näitas 

2016. aasta juunis Euroopa 

Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse 

avaldatud uuring „Linear and on-demand 

audiovisual media services in Europe 

2015“ (Lineaarsed ja tellitavad 

audiovisuaalmeedia teenused Euroopas 

2015), mis andis tunnistust sellest, et 

lineaarsel televisioonil läheb Euroopas 

üldiselt hästi ning et 2015. aastaks oli 

kättesaadavate lineaarsete telekanalite arv 

võrreldes 2009. aastaga suurenenud 

keskmiselt 46 %. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Euroopa Audiovisuaalsektori 

Vaatluskeskuse 2015. aasta novembris 

avaldatud uuringu „Measurement of 

Fragmented Audiovisual Audiences“ 

(Audiovisuaalsisu killustatud 

tarbijaskonna mõõtmine) kohaselt 

vähenes Euroopas veidi noorte nõudlus 

lineaarsete telekanalite järele – 2014. 

aastal oli 12–34-aastaste noorte tarbimine 

võrreldes 2011. aastaga liidus keskmiselt 
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vaid 4 % väiksem. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 

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. 

(16) Tootepaigutust ei tohiks lubada 

uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi 

sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

ususaadetes ning lastele mõeldud kanalitel 

ja audiovisuaalsetes saadetes. Tõendid 

näitavad, et tootepaigutus ja saate osaks 

olevad reklaamid võivad mõjutada laste 

käitumist, kuna lapsed ei ole sageli 

suutelised ärialast sisu ära tundma. Seetõttu 

on vaja jätkuvalt keelata tootepaigutus 

lastele mõeldud kanalitel ja 

audiovisuaalsetes saadetes. 

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  9 

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 

(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 
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esile. esile, mõjutamata meediapluralismi. 

 

Muudatusettepanek  10 

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. Lisaks 

võib sellise sisu eemaldamise otsus, mis 

sõltub sageli subjektiivsest tõlgendusest, 

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, aga 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“ 

omadused, 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 hartast, eriti selle artiklist 52 

tulenevate kohustustega. Riigi 

reguleerivatele organitele või asutustele 

peaksid jääma tõhusad täitmise tagamise 

volitused. 

 

 

Muudatusettepanek  11 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Kooskõlas direktiiviga (EL) 

2016/XXX [asendada viitega direktiivile 

terrorismivastase võitluse kohta, kui see 

on avaldatud, ja ajakohastada artikli 

number] on avalik üleskutse panna toime 

terroriakt määratletud terroristliku 

tegevusega seotud teona ja on karistatav 

kuriteona, kui see on toime pandud 

tahtlikult. Audiovisuaalset meediasisu, 

mida levitatakse või tehakse mis tahes 

muul viisil internetis või internetiväliselt 

üldsusele kättesaadavaks terroriakti 

toimepaneku õhutamise kavatsusega, 

tuleks seepärast käsitleda ebaseadusliku 

sisuna. Lisaks kohustustele, mis on 

liikmesriikidel seoses direktiivi (EL) 

2016/xxx kohaldamisega, on nende 

suundumuste vastu võitlemiseks ning 

positiivse vastupropaganda 

väljatöötamiseks väga oluline 

internetiteenuse osutajate, liidu ametite ja 

riiklike ametiasutuste vaheline koostöö. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 b) Küberkiusamine levib üha 

rohkem, eriti teismeliste hulgas, ning võib 

toimuda ka videote jagamise platvormidel. 

Tuleks luua programmid küberkiusamise 

ennetamiseks küberkiusamisvastaste 

kampaaniate ja turvalise 

internetikasutuse juhiste andmise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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) Märkimisväärne osa videote 

jagamise platvormidel hoitavast 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 või vaimset arengut, ning kõigi 

kasutajate kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutamise eest, mis on 

suunatud rassi, nahavärvi, etnilise või 

sotsiaalse päritolu, geneetiliste eripärade, 

keele, usu või veendumuste, poliitiliste või 

muude arvamuste, rahvusvähemusse 

kuulumise, varandusliku seisu, 

sünnipära, puude, vanuse, soo, soolise 

eneseväljenduse, sooidentiteedi, 

seksuaalse sättumuse, elaniku staatuse 
või tervisliku seisundi 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. 

Selgitus 

Raamotsus ei hõlma siiski kõiki põhjuseid, mis on lisatud komisjoni ettepanekule. Kooskõlla 

viimine põhjustega, mis sisalduvad ka direktiivis 2012/29/EL (millega kehtestatakse 

kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded), tagaks parema 

kaitse vihkamisele õhutamise vastu. Selline kooskõlla viimine on mõeldud täpsustama 

„vägivallale või vihkamisele avaliku kihutamise“ omadusi, kuid need põhjused üksi ei ole 

mõeldud kasutamiseks audiovisuaalse sisu kättesaadavaks tegemise piiramise eesmärgil. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 

seotust 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 kohtu 

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  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 30 



 

PE593.952v03-00 14/42 AD\1116083ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) On asjakohane kaasata videote 

jagamise platvormide teenuseosutajad 

võimalikult suures ulatuses, kui 

rakendatakse käesoleva direktiivi kohaselt 

võetavaid asjaomaseid meetmeid. Seetõttu 

tuleks julgustada kaasreguleerimist. 

(30) On asjakohane kaasata asjaomased 

sidusrühmad, sealhulgas 

kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 

videote jagamise platvormide 

teenuseosutajad võimalikult suures 

ulatuses, kui rakendatakse käesoleva 

direktiivi kohaselt võetavaid asjaomaseid 

meetmeid. Seetõttu tuleks edendada 

läbipaistvat ja vastutustundlikku 
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. 

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. 

__________________ __________________ 

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 

2011/92/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). 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

mis tahes meede, mis on käesoleva 

direktiivi kohaldamisel võetud eesmärgiga 

piirata ebaseadusliku infosisu interneti 

kaudu levitamist või muul moel 

avalikkusele kättesaadavaks tegemist, on 

kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartaga, piirdub sellega, mis on vajalik ja 

proportsionaalne, ning viiakse ellu kohtu 

eelneva loa alusel. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Kui käesoleva direktiivi kohaselt 

võetakse asjakohaseid meetmeid alaealiste 

kaitseks kahjuliku sisu eest ning kõigi 

kodanike kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutava sisu eest, siis tuleks 

hoolikalt leida tasakaal Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas kehtestatud 

kohaldatavate põhiõigustega. See on 

vajaduse korral eelkõige seotud õigusega 

era- ja perekonnaelu austamisele ning 

isikuandmete kaitsega, sõna- ja 

teabevabaduse, ettevõtlusvabaduse, 

diskrimineerimiskeelu ja lapse õigustega. 

(31) Kui käesoleva direktiivi kohaselt 

võetakse vajalikke meetmeid alaealiste 

kaitseks ebaseadusliku, kahjuliku, 

rassistliku ja ksenofoobse sisu eest ning 

kõigi kodanike kaitseks vägivallale või 

vihkamisele õhutava sisu eest, siis tuleks 

hoolikalt leida tasakaal Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas kehtestatud 

kohaldatavate põhiõigustega. See on 

vajaduse korral eelkõige seotud õigusega 

era- ja perekonnaelu austamisele ning 

isikuandmete kaitsega, sõna- ja 

teabevabaduse, ettevõtlusvabaduse, 

diskrimineerimiskeelu ja lapse õigustega. 

Liikmesriikidel on positiivne kohustus 

tagada, et käesoleva direktiiviga hõlmatud 

meediateenuse osutajatele ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

suunatud stiimulite tasakaal oleks selline, 

et seaduslikku infosisu, sh sellist sisu, mis 

võib solvata, šokeerida või häirida, oleks 

võimalik edastada. Sarnaselt tuleks 

vanuse kontrollimist seadusega nõuda 
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vaid siis, kui see on vajalik ja 

proportsionaalne, ning seda tuleks 

rakendada nii, et see võimaldaks eraelu 

maksimaalset kaitset. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) 2011. aastal vastu võetud lapse 

õigusi käsitlevas ELi tegevuskavas on 

öeldud, et „kõigi lastega seotud ELi 

meetmete ühiseks aluseks võetakse 

aluslepingud, Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta ja ÜRO lapse õiguste 

konventsioon“. ÜRO lapse õiguste 

konventsiooni artiklid 5 ja 19 on eriti 

asjakohased laste kaitseks 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Selgitus 

Tuleks rõhutada ÜRO lapse õiguste konventsiooni olulisust alaealiste kaitseks selles 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 

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 

(32) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 

videote jagamise platvormi teenuseosutajad 

osutavad infoühiskonna teenuseid direktiivi 

2000/31/EÜ artikli 2 punkti a tähenduses 

ning tavaliselt osutavad veebimajutuse 

teenuseid kooskõlas selle 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 
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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. 

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. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 

lõike 1 kohaselt ei tohi liikmesriigid 

kehtesta edastamis-, talletamis- ja 

veebimajutusteenuste osutajatele üldist 

kohustust jälgida teavet, mida nad 

edastavad või talletavad, ega üldist 

kohustust aktiivselt otsida ebaseaduslikku 

tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. 

Euroopa Liidu Kohus (edaspidi „Euroopa 

Kohus“) lükkas sellega seoses 

kohtuasjades C-360/101 a ja C-70/101 b 

tagasi meetmed, mis võimaldavad 

aktiivselt jälgida peaaegu kõiki 

asjaomaste teenuste kasutajaid (üks 

kohtuasi puudutas internetiteenuse 

osutajaid ja teine sotsiaalvõrgustikku), ja 

leidis, et välistada tuleks kõik 

ettekirjutused, milles nõutakse 

veebimajutusteenuse osutajalt üldist 
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järelevalvet. 

 ___________________ 

 1 a Euroopa Kohtu 16. veebruari 2012. 

aasta otsus kohtasjas Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) vs Netlog NV, 

C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85. 

 1b Euroopa Kohtu 24. novembri 2011. 

aasta otsus kohtuasjas Scarlet Extended 

SA vs Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771. 

Selgitus 

Kooskõlas direktiiviga 2000/31/EÜ ja Euroopa Liidu Kohtu otsustega juhtumite C-360/10 ja 

C-70/10 kohta. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 b) Kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta ja eriti selle artikliga 11 

on käesoleva direktiivi eesmärk 

audiovisuaalvaldkonna reguleerivate 

asutuste sõltumatuse sätestamine liidu 

õiguses, tagades nende õigusliku 

eristaatuse ja funktsionaalse sõltumatuse 

meedia- ja valitsussektorist, et nad ei 

taotleks ega saaks oma kohustuste 

täitmisel juhiseid üheltki asutuselt, et nad 

tegutseksid läbipaistval ja usaldusväärsel 

moel, nagu õiguses on sätestatud, ning et 

neil oleksid piisavad volitused. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 
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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) Liikmesriigi reguleerivad asutused 

peaksid saavutama nõutava sõltumatuse 

taseme, kui nad on asutatud eraldiseisvate 

juriidiliste üksustena. Seetõttu peaksid 

liikmesriigid tagama riigi reguleerivate 

organite või 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 organitel või asutustel peaks 

olema täielikud täitmise tagamise volitused 

ning oma ülesannete täitmiseks vajalikud 

vahendid, st personal, oskusteave ja 

rahalised vahendid. Käesoleva direktiivi 

kohaselt asutatud riigi reguleerivate 

organite või asutuste tegevus peaks olema 

läbipaistev ja sellega tuleks tagada 

meediapluralismi, kultuurilise 

mitmekesisuse, tarbijate kaitse ja 

mittediskrimineerimise, siseturu ja ausa 

konkurentsi edendamise eesmärkide 

austamine. 

 

Muudatusettepanek  23 

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 

reguleerivate asutuste töörühma. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma ülesandeks on nõustada 

ja abistada komisjoni direktiivi 2010/13/EL 

(35) Selleks et tagada liidu 

audiovisuaalvaldkonda reguleeriva 

raamistiku järjepidev kohaldamine 

kõikides liikmesriikides, asutas komisjon 

oma 3. veebruari 2014. aasta otsusega36 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma. Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühma ülesandeks on tegutseda 

sõltumatu ekspertide nõuanderühmana ja 
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järjepideval rakendamisel kõikides 

liikmesriikides ning hõlbustada koostööd 

riigi reguleerivate asutuste vahel, samuti 

riigi reguleerivate asutuste ja komisjoni 

vahel. 

abistada komisjoni direktiivi 2010/13/EL 

järjepideval rakendamisel kõikides 

liikmesriikides ning hõlbustada koostööd 

riigi reguleerivate organite ja asutuste 

vahel, samuti riigi reguleerivate organite ja 

asutuste 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  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) Direktiiviga vormistatakse 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühma roll 

komisjonile sõltumatut eksperdiabi andva 

organina ja foorumina kogemuste ning 

parimate tavade vahetamiseks riiklike 

reguleerivate organite või asutuste vahel. 

Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid 

reguleerivate asutuste töörühmale antakse 

eriline nõuandev roll juridiktsiooni 

puudutavates küsimustes ja seoses 

arvamuste esitamisega liidu 

tegevusjuhendite kohta kaasreguleerimise 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  25 

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 

(36) Euroopa audiovisuaalmeedia 

teenuseid reguleerivate asutuste töörühm 

on andnud positiivse panuse 

reguleerimistavade järjepidevuse 

edendamisse ning andnud komisjonile 
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kõrgetasemelist nõu rakenduslikes 

küsimustes. Seetõttu tuleb töörühma 

ametlikult tunnustada ja tema osatähtsust 

käesoleva direktiiviga tugevdada. Seetõttu 

tuleks töörühm käesoleva direktiivi alusel 

uuesti asutada. 

kõrgetasemelist ja sõltumatut nõu 

rakenduslikes küsimustes. Seetõttu tuleb 

töörühma ametlikult tunnustada ja tema 

osatähtsust käesoleva direktiiviga 

tugevdada. Seetõttu tuleks töörühm 

käesoleva direktiivi alusel uuesti asutada. 

 

Muudatusettepanek  26 

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 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. 

(37) Komisjon peaks saama Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühmaga vabalt konsulteerida 

mis tahes küsimuses, mis on 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 ning liidu eeskirjade ja 

tegevusjuhendite kohta alaealiste kaitse, 

rassismi, ksenofoobia ja vihakõne ning 

suure rasva-, soola-/naatriumi- ja 

suhkrusisaldusega toite reklaamivate 

audiovisuaalsete äriliste teadaannete 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 
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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 

mõjust. Kui liikmesriigid otsustavad 

kehtestada eeskirju avastatavuse kohta, 

peaksid nad seoses avaliku poliitika 

õigustatud huvidega kehtestama 

ettevõtjatele ainult proportsionaalseid 

kohustusi. 

(38) Käesoleva direktiiviga ei piirata 

liikmesriikide võimalust kehtestada 

kohustusi, millega tagatakse üldist huvi 

pakkuva infosisu nõuetekohane 

esiletoomine ja juurdepääs sellisele 

infosisule, järgides üldist huvi pakkuvate 

eesmärkide raames kindlaks määratud 

eesmärke. Sellised kohustused peaksid 

olema proportsionaalsed ja kooskõlas 

liikmesriikide poolt liidu õiguse kohaselt 

selgelt kindlaks määratud üldist huvi 

pakkuvate eesmärkidega, nagu 

meediapluralism, sõnavabadus, 

kultuuriline ja piirkondlik mitmekesisus 

ning keele säilitamine. 

Selgitus 

Mõiste „avastatavus“ on väga ebaselge. 

 

Muudatusettepanek  28 

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 

läbivaatamisele ning edendada Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas sätestatud lapse 

õiguste kohaldamist. 

(39) Liikmesriikidel on käesoleva 

direktiivi rakendamisel kohustus järgida 
põhiõigusi ning eelkõige Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige peaksid 

liikmesriigid tagama, et käesoleva 

direktiivi ülevõtmiseks võetavad meetmed 

ei kahjustaks otseselt ega kaudselt õigust 
sõnavabadusele, ettevõtlusvabadust ja 

õigust kohtulikule läbivaatamisele ning 

edendaksid Euroopa Liidu põhiõiguste 
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hartas sätestatud lapse õiguste kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 a) Kui ilmneb, et siseriiklikud 

õigusaktid piiravad aluslepinguga tagatud 

ühe või enama põhivabaduse kasutamist, 

saab nende suhtes kohaldada liidu 

õiguses ette nähtud erandeid ainult juhul, 

kui see on kooskõlas põhiõigustega, mille 

järgimise tagab Euroopa Kohus. 

Kõnealune põhiõiguste austamise 

kohustus kuulub selgelt liidu õiguse ja 

seega samuti harta kohaldamisalasse. Kui 

liikmesriik tugineb liidu õiguses ette 

nähtud eranditele, et õigustada 

aluslepinguga tagatud põhivabaduse 

piiramist, tuleks seda pidada „liidu õiguse 

kohaldamiseks“ harta artikli 51 lõike 1 

tähenduses. 

Selgitus 

Kooskõlas Euroopa Kohtu 30. aprilli 2014. aasta otsusega juhtumi C-369/12 (Pfleger jt) 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Juurdepääsu õigus poliitilistele 

uudistesaadetele on oluline, et kaitsta 

põhivabadust saada teavet ja et tagada liidu 

vaatajate huvide täielik ja nõuetekohane 

kaitse. Võttes arvesse audiovisuaalmeedia 

teenuste üha suurenevat tähtsust ühiskonna 

ja demokraatia seisukohast, tuleks 

poliitiliste uudiste ülekanded teha ELis 

piiriüleselt võimalikult laialdaselt 

(40) Juurdepääsu õigus poliitilistele 

uudistesaadetele on oluline, et kaitsta 

põhivabadust saada teavet ja et tagada liidu 

vaatajate huvide täielik ja nõuetekohane 

kaitse. Võttes arvesse audiovisuaalmeedia 

teenuste üha suurenevat tähtsust ühiskonna 

ja demokraatia seisukohast, tuleks 

poliitiliste uudiste ülekanded teha ELis 

piiriüleselt kättesaadavaks, piiramata 
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kättesaadavaks, piiramata sealjuures 

autoriõiguse eeskirju. 

sealjuures autoriõiguse eeskirju. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 42 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (42 a) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed käesoleva direktiivi 

korrektse, õigeaegse ja tõhusa ülevõtmise 

ja kohaldamise tagamiseks. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a a) „videote jagamise platvormi 

teenus“ – teenus Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud 

tähenduses, mis vastab järgmistele 

nõuetele: 

a a) „videote jagamise platvormi 

teenus“ – teenus Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud 

tähenduses, mis vastab kõigile järgmistele 

nõuetele: 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 selle eristatava osa 

peamine otstarve on pakkuda üldsusele 

saateid ja kasutaja loodud videoid, mille 

eesmärk on teavitamine, meelelahutus või 

harimine, või täidab teenus selles olulist 

osa; 



 

AD\1116083ET.docx 25/42 PE593.952v03-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b a) „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; 

b a) „kasutaja loodud video“ – heliga 

või helita liikuvate kujutiste kogum, mis 

moodustab eraldi elemendi, mille üks või 

mitu videote jagamise platvormist 

sõltumatut ja eraldiseisvat kasutajat on 

loonud ja/või üles laadinud videote 

jagamise platvormile; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

saavutuste hindamine. Neis tuleb ette näha 

tõhus jõustamine, sealhulgas vajaduse 

korral tõhusad ja proportsionaalsed 

karistused. 

7. Komisjon soodustab ja lihtsustab 

kaas- ja enesereguleerimist riigi tasandil 

käesoleva direktiiviga koordineeritud 

valdkondades vastu võetud 

tegevusjuhendite abil riiklikes 

õigussüsteemides lubatud ulatuses. 

Kõnealused tegevusjuhendid peavad olema 

põhiliste asjaomaste sidusrühmade seas 

laialdaselt aktsepteeritud ja riigi 

reguleeriva organi või asutuse poolt heaks 

kiidetud. Tegevusjuhendites tuleb selgelt ja 

üheselt mõistetavalt kirjeldada nende 

eesmärke ja meetmeid. Neis tuleb tagada 

kehtestatud eesmärkide korrapärane, 

läbipaistev ja sõltumatu järelevalve ning 

saavutuste hindamine. Neis tuleb ette näha 

tõhus ja läbipaistev jõustamine, sealhulgas 

vajaduse korral tõhusate ja 

proportsionaalsete karistuste 

kohaldamine. Liikmesriigid tagavad, et 
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kui kaasreguleerimise kaudu soovitavat 

kaitsetaset ei saavutata, on riigi 

reguleerivatel organitel või asutustel 

tõhusad täitmise tagamise volitused, 

sealhulgas siduvate tegevusjuhendite 

väljaandmise ja halduskaristuste 

kohaldamise õigus. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 4 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) Lisatakse järgmine lõige: 

 7 a.  Direktiiv ja selle mis tahes 

rakendusakt ei piira direktiivi 2000/31/EÜ 

ning eelkõige selle artiklite 14 ja 15 

kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  37 

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 vägivallale või vihkamisele 

õhutamist (vihakõnet), mis on suunatud 

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 
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seisundi alusel määratletud konkreetse 

isiku või isikute rühma vastu. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 6 a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajad 

esitavad vaatajatele piisava teabe infosisu 

kohta, mis võib kahjustada alaealiste 

füüsilist või vaimset arengut. Liikmesriigid 

võivad sel otstarbel kasutada 

audiovisuaalmeedia teenuse infosisu 

olemust näitavate kirjelduste süsteemi, mis 

hoiatab asjakohaselt vanemaid, et nad 

keelaksid oma lastel teatavate saadete 

vaatamise. 

 

Muudatusettepanek  39 

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:  

 „Liikmesriigid tagavad, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 

pakutavad teenused on nägemis- ja/või 

kuulmispuudega inimestele kättesaadavad 

ning et muu hulgas kasutatakse kurtide ja 

kuulmispuudega inimeste jaoks subtiitreid 

ja tõlget viipekeelde ning visuaalse teabe 

jaoks suulist sõnumit ja kirjeldustõlget. 

Liikmesriigid peaksid nõudma, et 

meediateenuse osutajad annaksid neile 
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oma teenuste kättesaadavuse kohta igal 

aastal aru.“; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 2010/13/EL 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a)  lõikesse 1 lisatakse punkt g a: 

 g a)  audiovisuaalsed ärilised 

teadaanded hasartmänguteenuste kohta ei 

tohi olla suunatud konkreetselt 

alaealistele ja need peavad kandma selget 

sõnumit, et hasartmäng on alaealistele 

keelatud, viidates vanuse alampiirile, 

millest noorematel ei ole lubatud 

hasartmänge mängida. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Liikmesriigid ja komisjon ergutavad 

selliste enese- ja kaasreguleerimise 

tegevusjuhendite väljatöötamist, mis 

käsitlevad lastele mõeldud kanalitel ja 

audiovisuaalsetes saadetes või saadete 

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. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. Tootepaigutust on vastuvõetav 

kõigis audiovisuaalmeedia teenustes, välja 

arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid 

poliitilisi sündmusi käsitlevates saadetes, 

tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, 

religioosse sisuga saadetes ning lastele 

mõeldud kanalitel ja audiovisuaalsetes 

saadetes. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 12  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 

meetmeid tagamaks, et nende 

jurisdiktsiooni alla kuuluvate 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 

edastatavad saated, mis võivad kahjustada 

alaealiste füüsilist või vaimset 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 ega tohi kaasa tuua 

isikuandmete täiendavat töötlemist ja 

piirata määruse (EL) 2016/679 artikli 8 

kohaldamist. 

Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 

põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 

sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 

Kõige kahjulikumale sisule, näiteks 

põhjendamatut vägivalda ja pornograafiat 

sisaldavale infosisule, kohaldatakse kõige 
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rangemaid meetmeid, näiteks krüpteerimist 

ja tõhusat vanemlikku kontrolli. 

rangemaid meetmeid, näiteks krüpteerimist 

ja tõhusat vanemlikku kontrolli. 

 Liikmesriigid tagavad, et meetmed, mis 

võetakse alaealiste kaitsmiseks 

audiovisuaalmeedia teenuse osutajate 

poolt nende jurisdiktsioonis pakutavate 

selliste saadete ja infosisu eest, mis võivad 

kahjustada alaealiste füüsilist või vaimset 

arengut, on vajalikud ja 

proportsionaalsed ning täielikult 

kooskõlas hartas, eriti selle III jaotises 

ning artiklis 52 sätestatud kohustustega. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

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 komisjon ja liikmesriigid, et 

videote jagamise platvormi teenuseosutajad 

võtavad asjakohased meetmed, et: 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL  

Artikkel 28 a – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kaitsta alaealisi infosisu eest, mis 

võib kahjustada nende füüsilist, vaimset 

või kõlbelist arengut; 

a) kaitsta kõiki alaealisi infosisu eest, 

mis võib kahjustada nende füüsilist või 

vaimset arengut; 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 kõiki kodanikke infosisu 

eest, mis sisaldab vägivallale või 

vihkamisele õhutamist, mis on suunatud 

rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse 

päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 

usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 

või muude arvamuste, rahvusvähemusse 

kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 

puude, vanuse, soo, soolise 

eneseväljenduse, sooidentiteedi, 

seksuaalse sättumuse, elaniku staatuse 
või tervisliku seisundi alusel määratletud 

isikute rühma või kõnealuse rühma liikme 

vastu. Need põhjused on mõeldud 

selgitama „vägivallale või vihkamisele 

avaliku kihutamise“ omadusi, kuid neid 

üksi ei loeta audiovisuaalse sisu 

kättesaadavaks tegemise piiramise 

aluseks. Liikmesriigid tagavad, et kõiki 

asjaolusid, näiteks kavatsust, võetakse 

arvesse ning et austatakse sõnavabadust, 

eelkõige kunsti-, kirjandus- ja 

ajakirjandusvabadust. 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

a) lõike 1 punktis b osutatu kohaselt 

vägivallale või vihkamisele õhutamise ning 

vastavalt artiklite 6 ja 12 kohaselt alaealiste 

füüsilist või vaimset arengut kahjustada 

võiva infosisu omaduste täpsustamine ja 
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kindlaksmääramine ja kohaldamine 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; 

kohaldamine videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate tingimustes; Liikmesriigid 

tagavad, et tingimustel põhinevad 

meetmed on lubatud vaid siis, kui riigi 

menetluseeskirjades antakse kasutajatele 

võimalus pärast sellistest meetmetest 

teadasaamist oma õigusi kohtus kaitsta; 

 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 tõhusa kontrollimise 

süsteemide loomine ja käitamine seoses 

alaealiste füüsilist või vaimset arengut 

kahjustada võiva infosisuga. Sellised 

süsteemid ei tohi kaasa tuua isikuandmete 

täiendavat töötlemist ega piirata määruse 

(EL) 2016/679 artikli 8 kohaldamist; 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) vanemliku kontrolli süsteemide 

tagamine seoses infosisuga, mis võib 

kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või 

kõlbelist arengut; 

e) lõppkasutaja kontrollitavate 

vanemliku kontrolli süsteemide tagamine 

seoses infosisuga, mis võib kahjustada 

alaealiste füüsilist või vaimset arengut; 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

 Artikkel 28 a – lõige 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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) selliste süsteemide loomine ja 

käitamine, mille kaudu videote jagamise 

platvormide teenuseosutajad selgitavad 

videote jagamise platvormide kasutajatele, 

milline kehtivus ja mõju on punktis b 

osutatud teatamisel ja märkimisel. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 edendab komisjon 

kaasreguleerimist, nagu on kehtestatud 

artikli 4 lõikes 7, võttes vastu suunised, 

millega tagatakse, et tegevusjuhendid on 

vastavuses käesoleva direktiiviga ja et 

täielikult täidetakse põhiõiguste hartas, 

eriti selle artiklis 52 kehtestatud 

kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate poolt 

võetud lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete 

seaduslikkust, läbipaistvust, vajalikkust, 

mõjusust ja proportsionaalsust. 

Liikmesriigid annavad selle ülesande 

artikli 30 kohaselt määratud 

ametiasutustele. Riigi sõltumatud 

reguleerivad organid või asutused 

sätestavad vajalikud suunised tagamaks, 

et võetud meetmetega austatakse 

sõnavabadust, et need võetakse kohtu 

eelneva loa alusel ja et need hõlmavad 

vajadust teavitada kasutajaid. 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku 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. 

5. Liikmesriigid ei kehtesta videote 

jagamise platvormi teenuseosutajatele 

lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest 

rangemaid meetmeid. Liikmesriikidel ei 

takistata rangemate meetmete kehtestamist 

seoses ebaseadusliku infosisuga – lisaks 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajate poolt juba võetud 

asjakohastele meetmetele –, tingimusel et 

mis tahes meede, mis on käesoleva 

direktiivi kohaldamisel võetud eesmärgiga 

piirata ebaseadusliku infosisu interneti 

kaudu levitamist või muul moel 

avalikkusele kättesaadavaks tegemist, on 

kooskõlas põhiõiguste hartaga, piirdub 

sellega, mis on vajalik ja 

proportsionaalne, ning on võetud kohtu 

eelneva loa alusel. 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. Liikmesriigid ei nõua 

videote jagamise platvormi 

teenuseosutajatelt rangema eelkontrolli 

meetme võtmist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 28 a – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 

ja 2 osutatud asjakohaste meetmete 
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kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

olemas kaebuste esitamise ja õiguskaitse 

mehhanismid. 

kohaldamisega seotud kasutajate ja videote 

jagamise platvormi teenuseosutajate 

vaheliste vaidluste lahendamiseks on 

olemas tõhusad kaebuste esitamise ja 

õiguskaitse mehhanismid, sealhulgas 

eemaldamisele vastuväite esitamise 

menetlus. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 

Direktiiv 2010/13/EL 

XI peatükk – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

LIIKMESRIIKIDE REGULEERIVAD 

ASUTUSED; 

LIIKMESRIIKIDE REGULEERIVAD 

ORGANID VÕI ASUTUSED; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 läbipaistval 

viisil ühe või mitu sõltumatut riiklikku 

reguleerivat organit või asutust. 

Liikmesriigid tagavad, et kõnealused 

asutused on juriidiliselt eraldiseisvad ja 

funktsionaalselt sõltumatud igast 

valitsusest või mis tahes teisest avalik-

õiguslikust või eraasutusest. See ei piira 

võimalust, et liikmesriigid asutavad 

reguleerivaid asutusi, kes teostavad 

järelevalvet eri sektorite üle. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 
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Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleeriva organi või asutuse juhataja 

või riigi reguleerivas organis või asutuses 

seda ülesannet täitva kollegiaalse kogu 

liikmete ametisse nimetamise protsess on 

läbipaistev ning sellega tagatakse juhataja 

või liikmete ülesannete täitmisel nõutav 

sõltumatus. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Liikmesriigid tagavad, et riigi reguleerivad 

organid või asutused kasutavad oma 

volitusi erapooletult ja läbipaistvalt ning 

kooskõlas käesoleva direktiivi 

eesmärkidega, eelkõige seoses 

meediapluralismi, mittediskrimineerimise, 

kultuurilise mitmekesisuse, tarbijakaitse ja 

siseturuga ning ausa konkurentsi 

edendamisega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivatel asutustel on oma ülesannete 

tulemuslikuks täitmiseks piisavad täitmise 

tagamise volitused. 

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

reguleerivatel organitel või asutustel on 

oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks 

piisavad täitmise tagamise volitused ja 
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vahendid. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. Riigi reguleeriva organi või asutuse 

juhataja või riigi reguleerivas organis või 

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, tehes seda pärast 

põhjendatud eelnevat teavitamist. Ametist 

vabastamise otsus avalikustatakse ja 

ametist vabastamise põhjendused tehakse 

kättesaadavaks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm. 

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 

audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 

asutuste töörühm komisjonile sõltumatut 

eksperdiabi andva organina ja foorumina 

kogemuste ning parimate tavade 

vahetamiseks riikide reguleerivate 

organite või asutuste vahel. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 
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Artikkel 30 a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

kohaselt valitud muud esindajad. 

Töörühma koosolekutel osaleb komisjoni 

esindaja. 

2. Töörühm koosneb riigi 

sõltumatutest reguleerivatest asutustest 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas, 

mis võib hõlmata neid sõltumatuid 

piirkondlikke reguleerivaid organeid ja 

asutusi, millel on täielik pädevus 

audiovisuaalmeedia teenuste valdkonnas. 

Neid esindavad audiovisuaalmeedia 

teenuse järelevalve eest peamiselt 

vastutavate riigi reguleerivate organite või 

asutuste juhid või nimetatud 

kõrgetasemelised esindajad või kui riigi 

reguleeriv organ või asutus puudub, siis 

asjaomase riigi menetluste kohaselt valitud 

muud esindajad. Töörühma koosolekutel 

osaleb komisjoni esindaja. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 

mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku järjepidev rakendamine 

kõikides liikmesriikides; 

a) nõustada ja abistada komisjoni töös, 

mille eesmärk on tagada 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku sidus, järjepidev ja läbipaistev 

rakendamine kõikides liikmesriikides; 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 

b) nõustada ja abistada komisjoni 

tema pädevusalasse kuuluvates 
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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; 

audiovisuaalmeedia teenustega seotud mis 

tahes küsimustes. Kui see on põhjendatud 

komisjoni nõustamiseks teatavates 

küsimustes, võib töörühm konsulteerida 

turuosaliste, tarbijate, asjaomaste 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

lõppkasutajatega, et koguda vajalikku 

teavet; 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) tagada kogemuste ja heade tavade 

vahetamine audiovisuaalmeedia teenuste 

regulatiivse raamistiku kohaldamise kohta; 

c) tagada suunised ning kogemuste ja 

heade tavade vahetamine 

audiovisuaalmeedia teenuste regulatiivse 

raamistiku kohaldamise kohta; 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 teave, mis on vajalik käesoleva 

direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3, 4 ja 

28 a kohaldamiseks; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 30 a – lõige 3 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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, artikli 9 lõigetes 2 ja 4 ning 

artiklis 28 a ette nähtud küsimuste kohta 

ning audiovisuaalmeedia teenustega seotud 

mis tahes küsimuste kohta, eelkõige 

alaealiste kaitse ja vihkamisele õhutamise 

valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 

Direktiiv 2010/13/EL 

Artikkel 33 – lõik 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 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, muu hulgas 

rakendusmeetmete mõju kohta 

põhiõiguste hartas sätestatud 

põhiõigustele ning eelkõige artiklis 11 

sätestatud sõna- ja teabevabadusele. 
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