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Muudatusettepanek 12
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda 
mitut audio- või audiovisuaalset 
saatekava (kanalit). Juriidilisi 
edastamiskohustusi võib kohaldada ainult
teatavate meediateenuse osutajate 
pakutavate kindlate ülekandekanalite
suhtes. Tagamaks, et sellised kohustused 
oleksid läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need 
täielikult läbi vaadata vähemalt kord 
kolme aasta jooksul; selleks tuleb 
korraldada avalik konsulteerimine kõigi 
sidusrühmadega. Ühte või mitut 
ülekandekanalit võib täiendada puuetega 
kasutajate juurdepääsu parandamiseks 
mõeldud teenustega, näiteks videoteksti, 
subtiitrite, audiokirjelduse või 
viipekeelega.

(24) Juriidilisi edastamiskohustusi võib 
kohaldada teatavate meediateenuse 
osutajate pakutavate kindlate 
raadioteenuste ja audiovisuaalmeedia 
teenuste ning täiendavate teenuste suhtes. 
Audiovisuaalmeedia teenused on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigusnormide kooskõlastamise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) 
artikli 1 punktis a. Tagamaks, et sellised 
kohustused oleksid läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja nõuetekohaselt 
määratud, peaksid liikmesriigid 
edastamiskohustust selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord kolme aasta 
jooksul; selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega. 
Täiendavad teenused sisaldavad puuetega 
kasutajate juurdepääsu parandamiseks 
mõeldud teenuseid, näiteks videoteksti, 
subtiitreid, audiokirjeldust või viipekeelt, 
kuid ei piirdu nendega.
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Or. en

Selgitus

Et muuta artikkel 31 tulevikukindlaks uute platvormide ja teenuste suhtes ning võimaldada 
liikmesriikidel tagada vaatajatele ja kuulajatele vajaduse korral juurdepääs ühtviisi nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele, tuleb käesoleva sätte võimalikku 
kohaldamisala laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiviga. Eelöeldu peab kajastuma ka põhjenduses 24.

Muudatusettepanek 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda 
mitut audio- või audiovisuaalset 
saatekava (kanalit). Juriidilisi 
edastamiskohustusi võib kohaldada ainult
teatavate meediateenuse osutajate 
pakutavate kindlate ülekandekanalite
suhtes. Tagamaks, et sellised kohustused 
oleksid läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need 
täielikult läbi vaadata vähemalt kord 

(24) Juriidilisi edastamiskohustusi võib 
kohaldada teatavate meediateenuse 
osutajate pakutavate kindlate 
raadioteenuste ja audiovisuaalmeedia 
teenuste ning täiendavate teenuste suhtes. 
Audiovisuaalmeedia teenused on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigusnormide kooskõlastamise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) 
artikli 1 punktis a. Tagamaks, et sellised 
kohustused oleksid läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja nõuetekohaselt 
määratud, peaksid liikmesriigid 
edastamiskohustust selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Ühte või mitut audiovisuaalmeedia 
teenust võib täiendada puuetega kasutajate 
juurdepääsu parandamiseks mõeldud 
teenustega, näiteks videoteksti, subtiitrite, 
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kolme aasta jooksul; selleks tuleb 
korraldada avalik konsulteerimine kõigi 
sidusrühmadega. Ühte või mitut
ülekandekanalit võib täiendada puuetega 
kasutajate juurdepääsu parandamiseks 
mõeldud teenustega, näiteks videoteksti, 
subtiitrite, audiokirjelduse või 
viipekeelega.

audiokirjelduse või viipekeelega.

Or. en

Selgitus

Et muuta artikkel 31 tulevikukindlaks uute platvormide ja teenuste suhtes ning võimaldada 
liikmesriikidel tagada vaatajatele ja kuulujatele vajaduse korral juurdepääs ühtviisi nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele, tuleb käesoleva sätte võimalikku 
kohaldamisala laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiviga. Eelöeldu peab kajastuma ka põhjenduses 24.

Muudatusettepanek 14
Katerina Batzeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda 
mitut audio- või audiovisuaalset 
saatekava (kanalit). Juriidilisi 
edastamiskohustusi võib kohaldada ainult
teatavate meediateenuse osutajate 
pakutavate kindlate ülekandekanalite
suhtes. Tagamaks, et sellised kohustused 
oleksid läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 

(24) Juriidilisi edastamiskohustusi seoses 
juurdepääsu pakkumise ja muude 
täiendavate teenustega võib kohaldada 
teatavate meediateenuse osutajate 
pakutavate kindlate raadioteenuste ja 
audiovisuaalmeedia teenuste suhtes, nagu 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigusnormide kooskõlastamise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) 
artikli 1 punktis d. Tagamaks, et sellised 
kohustused oleksid läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja nõuetekohaselt 
määratud, peaksid liikmesriigid 
edastamiskohustust oma siseriiklikus 
õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
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tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord kolme aasta 
jooksul; selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega. 
Ühte või mitut ülekandekanalit võib 
täiendada puuetega kasutajate juurdepääsu 
parandamiseks mõeldud teenustega, 
näiteks videoteksti, subtiitrite, 
audiokirjelduse või viipekeelega.

tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need täielikult 
läbi vaadata vähemalt kord kolme aasta 
jooksul; selleks tuleb korraldada avalik 
konsulteerimine kõigi sidusrühmadega. 
Täiendavad teenused sisaldavad muu seas
puuetega kasutajate juurdepääsu 
parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 
videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust või 
viipekeelt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva sätte võimalikku kohaldamisala tuleb laiendada kooskõlas uue audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiivi sätetega. Edastamiskohustusi käsitlevate normide kohaldamisala tuleks 
lisaks juurdepääsukohustustele laiendada muudele olulistele kohustustele, näiteks täiendavad 
teenused, mis on suunatud üldsuse teatavatele rühmadele või üldsusele tervikuna.

Muudatusettepanek 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Audiovisuaalseid meediateenuseid 
käsitlevas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [….] 2007. aasta direktiivis on 
teleülekanne määratletud kui 
meediateenuse osutaja pakutav lineaarne 
audiovisuaalne meediateenus saadete 
üheaegseks vaatamiseks saatekava alusel; 
meediateenuse osutaja võib pakkuda 
mitut audio- või audiovisuaalset 
saatekava (kanalit). Juriidilisi 
edastamiskohustusi võib kohaldada ainult
teatavate meediateenuse osutajate 

(24) Juriidilisi edastamiskohustusi võib 
kohaldada teatavate meediateenuse 
osutajate pakutavate kindlate 
raadioteenuste ja audiovisuaalmeedia 
teenuste ning täiendavate teenuste suhtes. 
Audiovisuaalmeedia teenused on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 
89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigusnormide kooskõlastamise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) 
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pakutavate kindlate ülekandekanalite
suhtes. Tagamaks, et sellised kohustused 
oleksid läbipaistvad, proportsionaalsed ja 
nõuetekohaselt määratud, peaksid 
liikmesriigid edastamiskohustust oma 
siseriiklikus õiguses selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Tehniliste ja turutingimuste kiiret 
muutumist arvestades tuleks need 
täielikult läbi vaadata vähemalt kord 
kolme aasta jooksul; selleks tuleb 
korraldada avalik konsulteerimine kõigi 
sidusrühmadega. Ühte või mitut 
ülekandekanalit võib täiendada puuetega 
kasutajate juurdepääsu parandamiseks 
mõeldud teenustega, näiteks videoteksti, 
subtiitrite, audiokirjelduse või 
viipekeelega.

artikli 1 punktis a. Tagamaks, et sellised 
kohustused oleksid läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja nõuetekohaselt 
määratud, peaksid liikmesriigid 
edastamiskohustust selgelt põhjendama. 
Edastamiskohustused tuleks kavandada 
selliselt, et need soodustaksid piisavalt 
tõhusate investeeringute tegemist 
infrastruktuuri. Selleks et 
edastamiskohustused arvestaksid 
tehnoloogia ja turu arengut, tuleks 
edastamiskohustused taotletavate 
eesmärkidega proportsionaalsuse 
säilitamiseks korrapäraselt läbi vaadata. 
Täiendavad teenused sisaldavad muu seas 
puuetega kasutajate juurdepääsu 
parandamiseks mõeldud teenuseid, näiteks 
videoteksti, subtiitreid, audiokirjeldust või 
viipekeelt.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb võimaldada tagada vaatajatele ja kuulujatele juurdepääs üheaegselt nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele. Lisaks tuleb käesoleva sätte kohaldamisala 
laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiviga. Mõiste „juurdepääsuteenused” asemel kasutatakse mõistet „täiendavad 
teenused”, et hõlmata kõiki eriteenuseid, mis on suunatud muudele ühiskonna erirühmadele 
(näiteks subtiitrid, raadiotekst, teletekst).

Muudatusettepanek 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ametiasutused ja 
kohtud ei pea direktiivi 2002/58/EÜ 
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ülevõtmismeetmete rakendamisel mitte 
ainult tõlgendama oma siseriiklikku 
õigust kooskõlas käesoleva direktiiviga, 
vaid ka jälgima, et nad ei tugineks 
sellisele tõlgendusele, mis rikub muid 
põhiõigusi või ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid, näiteks 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek lülitab direktiivi KOM(2007)0698 (lõplik), millega vaadatakse 
läbi isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset käsitlev direktiiv, Euroopa Kohtu 
29. jaanuari 2008. aasta kohtuotsuse, ning jõustab selle, nii et direktiiv kaitseb isikuandmeid 
ja eraelu puutumatust, võttes seejuures arvesse põhiõigusi ja ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid, sealhulgas intellektuaalset omandiõigust (mida mainitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 17 lõikes 2).

Muudatusettepanek 17
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse, ilma et 
see piiraks tarbijakaitset käsitlevate 
ühenduse eeskirjade, eriti direktiivide 
93/13/EÜ ja 97/7/EÜ ning ühenduse 
õigusnormidega kooskõlas olevate 
siseriiklike õigusnormide kohaldamist.

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse, ilma et 
see piiraks tarbijakaitset käsitlevate 
ühenduse eeskirjade ja muude 
meediateenuste osutamise läbipaistvust 
käsitlevate eeskirjade, eriti direktiivide 
93/13/EÜ, 97/7/EÜ ja 89/552/EMÜ ning 
ühenduse õigusnormidega kooskõlas 
olevate siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste korduva 
rikkumise korral teavitatakse sellest 
selgelt abonente, et nad seadusevastase 
tegevuse lõpetaksid.

Or. en

Selgitus

Internet tuleks õigusvastasest käitumisest vabastada. Seetõttu peaksid abonendid ja 
operaatorid tegema koostööd võitluses piraatluse ja õigusvastase käitumise vastu võrgus.

Muudatusettepanek 19
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja televisioonikanalite 
edastamiseks ja juurdepääsu pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
televisiooniülekannete üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- ja televisiooniülekannete
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt oma õigusaktides selgelt 

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja audiovisuaalmeedia teenuste ja 
täiendavate teenuste pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
audiovisuaalmeedia teenuste üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- või audiovisuaalmeedia teenuste
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt selgelt ja täpselt 
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ja täpselt kindlaksmääratud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, ning need peavad 
olema proportsionaalsed ja läbipaistvad.

kindlaksmääratud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, ning need peavad olema 
proportsionaalsed ja läbipaistvad.

Or. en

Selgitus

Et muuta artikkel 31 tulevikukindlaks uute platvormide ja teenuste suhtes ning võimaldada 
liikmesriikidel tagada vaatajatele ja kuulujatele vajaduse korral juurdepääs ühtviisi nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele, tuleb käesoleva sätte võimalikku 
kohaldamisala laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiviga. Eelöeldu peab kajastuma ka põhjenduses 24.

Muudatusettepanek 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja televisioonikanalite 
edastamiseks ja juurdepääsu pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
televisiooniülekannete üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- ja televisiooniülekannete
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt oma õigusaktides selgelt 
ja täpselt kindlaksmääratud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, ning need peavad 
olema proportsionaalsed ja läbipaistvad.

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja audiovisuaalmeedia teenuste ja 
täiendavate teenuste pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
audiovisuaalmeedia teenuste üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- või audiovisuaalmeedia teenuste
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt selgelt ja täpselt 
kindlaksmääratud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, ning need peavad olema 
proportsionaalsed ja läbipaistvad.

Or. en
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Selgitus

Et muuta artikkel 31 tulevikukindlaks uute platvormide ja teenuste suhtes ning võimaldada 
liikmesriikidel tagada vaatajatele ja kuulujatele vajaduse korral juurdepääs ühtviisi nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele, tuleb käesoleva sätte võimalikku 
kohaldamisala laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiviga. Eelöeldu peab kajastuma ka põhjenduses 24.

Muudatusettepanek 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja televisioonikanalite 
edastamiseks ja juurdepääsu pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
televisiooniülekannete üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- ja televisiooniülekannete
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt oma õigusaktides selgelt 
ja täpselt kindlaksmääratud üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke, ning need peavad 
olema proportsionaalsed ja läbipaistvad.

1. Liikmesriigid võivad kindlaksmääratud 
raadio- ja audiovisuaalmeedia teenuste ja 
täiendavate teenuste pakkumiseks 
kehtestada mõistlikke edastamiskohustusi 
nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele 
ettevõtjatele, kes pakuvad raadio- või 
audiovisuaalmeedia teenuste üldsusele 
edastamiseks kasutatavaid elektroonilisi 
sidevõrke, kui suurele hulgale selliste 
võrkude lõppkasutajatest on need võrgud 
raadio- või audiovisuaalmeedia teenuste
vastuvõtmise peamine vahend. Selliseid 
kohustusi kehtestatakse ainult juhul, kui 
need on vajalikud selleks, et saavutada iga 
liikmesriigi poolt selgelt ja täpselt 
kindlaksmääratud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, ning need peavad olema 
proportsionaalsed ja läbipaistvad.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb võimaldada tagada vaatajatele ja kuulujatele juurdepääs üheaegselt nii 
lineaarsetele kui mittelineaarsetele teenustele. Lisaks tuleb käesoleva sätte kohaldamisala 
laiendada audiovisuaalmeedia teenustele kooskõlas uue audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiviga. Mõiste „juurdepääsuteenused” asemel kasutatakse mõistet „täiendavad 
teenused”, et hõlmata kõiki eriteenuseid, mis on suunatud muudele ühiskonna erirühmadele 
(näiteks subtiitrid, raadiotekst, teletekst).
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Muudatusettepanek 22
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused läbi vähemalt kord 
kolme aasta jooksul.

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused edaspidi 
korrapäraselt läbi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide poolt valitud erinevaid õigusakte silmas pidades ei oleks jäik nõue vaadata 
edastamiskohustused läbi „vähemalt kord kolme aasta jooksul” asjakohane.

Muudatusettepanek 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused läbi vähemalt kord 
kolme aasta jooksul.

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused edaspidi 
korrapäraselt läbi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide poolt valitud erinevaid õigusakte silmas pidades ei oleks jäik nõue vaadata 
edastamiskohustused läbi „vähemalt kord kolme aasta jooksul” asjakohane.
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Muudatusettepanek 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2002/22/EÜ
Artikkel 31 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused läbi vähemalt kord 
kolme aasta jooksul.

Liikmesriigid vaatavad 
edastamiskohustused edaspidi 
korrapäraselt läbi.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikide poolt valitud erinevaid õigusakte silmas pidades ei oleks jäik nõue vaadata 
edastamiskohustused läbi „vähemalt kord kolme aasta jooksul” asjakohane.
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