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▼B
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/13/EL,
10. märts 2010,
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide
teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)
(kodifitseeritud versioon)
(EMPs kohaldatav tekst)
I PEATÜKK
MÕISTED

Artikkel 1
1.

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

▼M1
a)

„audiovisuaalmeedia teenus” –

i) teenus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 56 ja 57
määratletud tähenduses, kui teenuse või selle eristatava osa
peamine eesmärk on pakkuda direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2
punktis a määratletud elektroonilise side võrgu kaudu meedia
teenuse osutaja toimetusvastutuse all üldsusele teavituslikke,
meelelahutuslikke või hariduslikke saateid; selline audiovisuaal
meedia teenus on kas käesoleva lõike punktis e määratletud
teleülekanne või käesoleva lõike punktis g määratletud tellitav
audiovisuaalmeedia teenus;

ii) audiovisuaalne äriteade;

aa) „videojagamisplatvormi teenus” – teenus Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklites 56 ja 57 määratletud tähenduses, mille puhul
teenuse või selle eristatava osa peamine eesmärk või teenuse põhi
line otstarve on pakkuda üldsusele direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2
punktis a määratletud elektroonilise side võrgu kaudu teavituslikke,
meelelahutuslikke või hariduslikke saateid, kasutaja loodud videoid
või mõlemaid, mille üle videojagamisplatvormi teenuse osutajal
puudub toimetusvastutus ning mille korralduse määrab kindlaks
videojagamisplatvormi teenuse osutaja, sealhulgas automaatsete
vahendite või algoritmide abil, eelkõige sisu kuvamise, märgista
mise ja järjestamisega;

b) „saade” – heliga või helita liikuvate kujutiste kogum, mis olene
mata selle pikkusest moodustab meediateenuse osutaja koostatud
kava või kataloogi raames eraldi elemendi, sealhulgas pikad mängu
filmid, videoklipid, spordisündmuste ülekanded, komöödiasarjad,
dokumentaalfilmid, lastesaated ja algupärane draama;
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▼M1
ba) „kasutaja loodud video” – heliga või helita liikuvate kujutiste
kogum, mis olenemata selle pikkusest moodustab eraldi elemendi,
mille kasutaja on loonud ja mille see kasutaja või mõni teine kasu
taja on üles laadinud videojagamisplatvormile;
bb) „toimetuslik otsus” – toimetusvastutuse täitmise eesmärgil regu
laarselt tehtav otsus, mis on seotud audiovisuaalmeedia teenuse
igapäevase osutamisega;
▼B
c)

„toimetusvastutus” – tõhus kontroll nii saadete valiku kui ka nende
(teleülekannete puhul saatekava või tellitavate audiovisuaalmeedia
teenuste puhul programmikataloogi) ülesehituse üle. Toimetusvas
tutus ei tähenda tingimata riigi õiguse kohast juriidilist vastutust
osutatavate teenuste või sisu eest;

d) „meediateenuse osutaja” – füüsiline või juriidiline isik, kellel on
toimetusvastutus audiovisuaalmeedia teenuse audiovisuaalse sisu
valikul ja kes määrab selle esitamise viisi;
▼M1
da) „videojagamisplatvormi teenuse osutaja” – füüsiline või juriidiline
isik, kes osutab videojagamisplatvormi teenust;
▼B
e)

„►C2 televisiooniteenus ◄” või „teleülekanne” (st lineaarne
audiovisuaalmeedia teenus) – audiovisuaalmeedia teenus, mida
osutab meediateenuse osutaja saatekava alusel saadete samaaegseks
vaatamiseks;

f)

„►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄” – teleülekandeid edastav
meediateenuse osutaja;

g) „tellitav audiovisuaalmeedia teenus” (st mittelineaarne audiovisuaal
meedia teenus) – audiovisuaalmeedia teenus, mida osutab meedia
teenuse osutaja saadete vaatamiseks kasutaja valitud ajal ja kasutaja
isikliku taotluse põhjal, võttes aluseks meediateenuse osutaja
valitud programmikataloogi;
▼M1
h) „audiovisuaalne äriteade” – heliga või helita kujutised, mis on
mõeldud majandustegevusega tegeleva füüsilise või juriidilise
isiku kaupade, teenuste või maine otseseks või kaudseks reklaami
miseks; sellised kujutised kaasnevad saate või kasutaja loodud
videoga või on nendesse lisatud tasu või muu samalaadse hüvitise
eest või enese reklaamimiseks. Audiovisuaalse äriteate vormid on
muu hulgas telereklaam, sponsorlus, otsepakkumised ja tootepai
gutus;
▼B
i)

„telereklaam” – igasugune kaubanduse, äri, oskustöö või kutsea
laga seotud teadaanne, mida avalik-õiguslik isik või eraettevõtja
või füüsiline isik edastab tasu või muu samalaadse hüvitise eest
või enese reklaamimiseks, et reklaamida tasu eest pakutavaid
kaupu või osutatavaid teenuseid, kaasa arvatud kinnisvara ning
õigused ja kohustused;
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▼B
j)

„varjatud ►C2 audiovisuaalne äriteade ◄” – kaubatootja või
teenuseosutaja kaupade, teenuste, nime, kaubamärgi või tegevuse
esitamine saadetes sõnas või pildis, kui meediateenuse osutaja
eesmärk on sellise esitusega pakkuda reklaami ja kui see võib
avalikkust esituse olemuse osas eksitada. Sellist esitamist käsita
takse eelkõige tahtlikuna, kui seda tehakse tasu või samalaadse
hüvitise eest;

▼M1
k) „sponsorlus” – audiovisuaalmeedia teenuste või videojagamisplat
vormi teenuste osutamises või audiovisuaalteoste tootmises mitte
osaleva avalik-õigusliku või eraettevõtja või füüsilise isiku igasu
gune osalemine audiovisuaalmeedia teenuste, videojagamisplat
vormi teenuste, kasutaja loodud videote või saadete rahastamises
eesmärgiga reklaamida oma nime, kaubamärki, mainet, tegevust
või toodet;
▼B
l)

„otsepakkumine” – avalikkusele ringhäälingu kaudu edastatavad
otsepakkumised kaupade turustamiseks ja teenuste osutamiseks
tasu eest, kaasa arvatud kinnisvara ning õigused ja kohustused;

▼M1
m) „tootepaigutus” – mis tahes vormis audiovisuaalne äriteade, mis
seisneb toote, teenuse või selle kaubamärgi kaasamises või sellele
osutamises selliselt, et seda esitatakse saates või kasutaja loodud
videos tasu või muu samalaadse hüvitise eest;
▼B
n) „Euroopa päritolu teosed” on järgmised:
i) liikmesriikidest pärinevad teosed;
ii) Euroopa Nõukogu piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni
osalisteks olevatest kolmandatest Euroopa riikidest pärinevad
teosed, mis vastavad lõike 3 tingimustele;
iii) teosed, mis on toodetud ühistoodanguna liidu ja kolmandate
riikide vahel sõlmitud, audiovisuaalsektoriga seotud lepingute
raames ja vastavad nendes lepingutes määratletud tingimustele.
2.
Lõike 1 punkti n alapunktide ii ja iii sätteid kohaldatakse tingi
musel, et liikmesriikidest pärinevate teoste suhtes ei kohaldata kõnealu
ses kolmandas riigis diskrimineerivaid meetmeid.
3.
Lõike 1 punkti n alapunktides i ja ii nimetatud teosed on teosed,
mis on põhiosas valminud koostöös ühes või mitmes nimetatud sättes
osutatud riigis elavate autorite ja töötajatega, tingimusel et need teosed
vastavad ühele järgmisest kolmest tingimusest:
i) teose on valmistanud üks või mitu tootjat, kes on asutatud ühes või
mitmes nimetatud riigis;
ii) teoste tootmist jälgib ja kontrollib tegelikkuses üks või mitu tootjat,
kes on asutatud ühes või mitmes nimetatud riigis;
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▼B
iii) nende riikide ühistootjate panus moodustab ühistootmise kogukulu
dest rohkem kui poole ja ühistootmist ei kontrolli üks ega mitu
väljaspool kõnealuseid riike asutatud tootjat.

4.
Teoseid, mis ei ole Euroopa päritolu teosed lõike 1 punktis n
määratletud tähenduses, kuid mis on toodetud liikmesriikide ja kolman
date riikide vaheliste kahepoolsete ühistootmislepingute raames, käsita
takse Euroopa päritolu teostena tingimusel, et liidu ühistootjad katavad
suurema osa tootmise kogukuludest ja et tootmist ei kontrolli üks ega
mitu väljaspool liikmesriikide territooriumi asutatud tootjat.

II PEATÜKK

▼M1
AUDIOVISUAALMEEDIA TEENUSEID REGULEERIVAD ÜLDSÄTTED

▼B
Artikkel 2
1.
Iga liikmesriik tagab, et kõik tema jurisdiktsiooni alla kuuluvate
meediateenuse osutajate edastatavad audiovisuaalmeedia teenused on
kooskõlas asjaomases liikmesriigis avalikkusele mõeldud audiovisuaal
meedia teenuste suhtes kohaldatava õigussüsteemi normidega.

2.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel kuuluvad liikmesriigi jurisdikt
siooni alla meediateenuse osutajad:

a) kes on asutatud lõike 3 kohaselt kõnealuses liikmesriigis;

b) kelle suhtes kohaldatakse lõiget 4.

3.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitatakse meediateenuse
osutajat liikmesriigis asutatuna järgmistel juhtudel:

a) meediateenuse osutaja peakorter asub kõnealuses liikmesriigis ja
audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse
selles liikmesriigis;

▼M1
b) kui meediateenuse osutaja peakorter asub ühes liikmesriigis, kuid
audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse
teises liikmesriigis, käsitatakse meediateenuse osutajat asutatuna
selles liikmesriigis, kus töötab oluline osa saadetega seotud audiovi
suaalmeedia teenuse osutamises osalevatest töötajatest. Kui oluline
osa saadetega seotud audiovisuaalmeedia teenuse osutamises osale
vatest töötajatest töötab mõlemas liikmesriigis, käsitatakse meedia
teenuse osutajat asutatuna selles liikmesriigis, kus asub tema
peakorter. Kui oluline osa saadetega seotud audiovisuaalmeedia
teenuse osutamises osalevatest töötajatest ei tööta kummaski liikmes
riigis, käsitatakse meediateenuse osutajat asutatuna selles liikmes
riigis, kus ta kõigepealt alustas oma tegevust, kooskõlas selle liik
mesriigi õigusega, tingimusel et ta säilitab selle liikmesriigi majan
dusega püsiva ja tegeliku sideme;
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▼B
c) kui meediateenuse osutaja peakorter asub liikmesriigis, kuid audio
visuaalmeedia teenust käsitlevad otsused tehakse kolmandas riigis,
või vastupidi, käsitatakse meediateenuse osutajat kõnealuses liikmes
riigis asutatuna tingimusel, et oluline osa audiovisuaalmeedia teenuse
osutamises osalevatest töötajatest töötab selles liikmesriigis.

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

a) nad kasutavad selles liikmesriigis asuvat satelliitside juhtimiskeskust;

b) kuigi nad ei kasuta selles liikmesriigis asuvat satelliitside juhtimis
keskust, kasutavad nad sellele liikmesriigile kuuluvat satelliitvõim
sust.

5.
Kui küsimust, millisel liikmesriigil on jurisdiktsioon, ei saa lahen
dada vastavalt lõigetele 3 ja 4, loetakse pädevaks see liikmesriik, kus
meediateenuse osutaja on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 49–55 tähenduses.

▼M1
5a.
Liikmesriigid tagavad, et meediateenuse osutajad teavitavad päde
vaid riiklikke regulaatorasutusi või -organeid kõigist muudatustest, mis
võivad mõjutada jurisdiktsiooni kindlaksmääramist kooskõlas lõige
tega 2, 3 ja 4.

5b.
Liikmesriigid koostavad ja ajakohastavad oma jurisdiktsiooni alla
kuuluvate meediateenuse osutajate loetelu ning märgivad, millistele
lõigetes 2–5 kehtestatud kriteeriumidele nende jurisdiktsioon tugineb.
Liikmesriigid edastavad komisjonile nimetatud loetelu, sealhulgas
võimalikud muudatused.

Komisjon tagab, et sellised loetelud tehakse kättesaadavaks keskandme
baasi kaudu. Kui loetelude vahel esineb vasturääkivusi, võtab komisjon
lahenduse leidmiseks asjaomaste liikmesriikidega ühendust. Komisjon
tagab, et riiklikel regulaatorasutustel või -organitel on juurdepääs kõne
alusele andmebaasile. Komisjon teeb andmebaasis oleva teabe üldsusele
kättesaadavaks.

5c.
Kui artikli 3 või 4 kohaldamisel ei jõua asjaomased liikmesriigid
kokkuleppele, millisel liikmesriigil on jurisdiktsioon, annavad nad
komisjonile põhjendamatu viivituseta sellest küsimusest teada.
Komisjon võib esitada audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaato
rasutuste rühmale (ERGA) taotluse, et see esitaks kooskõlas artikli 30b
lõike 3 punktiga d selles küsimuses arvamuse. ERGA esitab arvamuse
15 tööpäeva jooksul alates komisjoni taotluse esitamisest. Komisjon
teavitab nõuetekohaselt artikliga 29 loodud kontaktkomiteed.

Kui komisjon võtab vastu otsuse vastavalt artikli 3 lõigetele 2 ja 3 või
artikli 4 lõikele 5, otsustab ta samuti, millisel liikmesriigil on
jurisdiktsioon.
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▼B
6.
Käesolevat direktiivi ei kohaldata üksnes kolmandates riikides
vastuvõtmiseks mõeldud audiovisuaalmeedia teenuste suhtes, mida ühe
või mitme liikmesriigi üldsus ei võta otseselt ega kaudselt vastu stan
dardsete tarbijatele ettenähtud seadmetega.
▼M1
Artikkel 3
1.
Liikmesriigid tagavad teistest liikmesriikidest pärinevate audiovi
suaalmeedia teenuste vastuvõtmise vabaduse ega piira nende taasedasta
mist oma territooriumil põhjustel, mis kuuluvad käesoleva direktiiviga
koordineeritud valdkondadesse.
2.
Liikmesriigid võivad teha käesoleva artikli lõikest 1 ajutiselt
erandi, kui teise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva meediateenuse
osutaja osutatav audiovisuaalmeedia teenus rikub selgelt, oluliselt ja
raskelt artikli 6 lõike 1 punktis a või artikli 6a lõikes 1 sätestatud
nõudeid või kahjustab rahvatervist või kujutab endast rahvatervise
kahjustamise tõsist ja suurt ohtu.
Esimeses lõigus osutatud erandit võib kohaldada järgmistel tingimustel:
a) meediateenuse osutaja on eelmise 12 kuu jooksul juba vähemalt
kahel varasemal korral tegutsenud ühel või enamal esimeses lõigus
kirjeldatud viisil;
b) asjaomane liikmesriik on teatanud meediateenuse osutajale, liikmes
riigile, mille jurisdiktsiooni alla see teenuseosutaja kuulub, ja komis
jonile kirjalikult väidetavast rikkumisest ja proportsionaalsetest meet
metest, mida ta kavatseb võtta, kui mõni selline rikkumine peaks
uuesti aset leidma;
c) asjaomane liikmesriik on austanud meediateenuse osutaja kaitseõi
gust ning on eelkõige andnud sellele meediateenuse osutajale võima
luse väljendada oma seisukohti väidetavate rikkumiste asjus ning
d) konsultatsioonides liikmesriigiga, mille jurisdiktsiooni alla meedia
teenuse osutaja kuulub, ja komisjoniga ei ole jõutud vastastikusele
kokkuleppele ühe kuu jooksul alates komisjoni poolt punktis b
osutatud teate saamisest.
Komisjon otsustab kolme kuu jooksul alates asjaomase liikmesriigi
võetud meetmete kohta teate saamisest ja pärast ERGA-lt artikli 30b
lõike 3 punkti d kohaselt arvamuse esitamise taotlemist, kas need
meetmed on kooskõlas liidu õigusega. Komisjon teavitab nõuetekohaselt
kontaktkomiteed. Kui komisjon otsustab, et need meetmed ei ole liidu
õigusega kooskõlas, nõuab ta asjaomaselt liikmesriigilt kõnealuste meet
mete kohaldamise viivitamatut lõpetamist.
3.
Liikmesriigid võivad teha käesoleva artikli lõikest 1 ajutiselt
erandi, kui teise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva meediateenuse
osutaja osutatav audiovisuaalmeedia teenus rikub selgelt, oluliselt ja
raskelt artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud nõudeid või kahjustab
ühiskonna turvalisust, sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist,
või kujutab endast tõsist ja suurt ohtu kahjustada ühiskonna turvalisust,
sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist.
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▼M1
Esimeses lõigus osutatud erandit võib kohaldada järgmistel tingimustel:

a) esimeses lõigus osutatud teguviis on eelmise 12 kuu jooksul
esinenud vähemalt ühel varasemal korral

ning

b) asjaomane liikmesriik on teatanud meediateenuse osutajale, liikmes
riigile, mille jurisdiktsiooni alla see teenuseosutaja kuulub, ja komis
jonile kirjalikult väidetavast rikkumisest ja proportsionaalsetest meet
metest, mida ta kavatseb võtta, kui mõni selline rikkumine peaks
uuesti aset leidma.

Asjaomane liikmesriik austab asjaomase meediateenuse osutaja kaitseõi
gust ning eelkõige annab sellele meediateenuse osutajale võimaluse
väljendada oma seisukohti väidetavate rikkumiste kohta.

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul alates asjaomase liikmesriigi
võetud meetmete kohta teate saamisest ja pärast ERGA-lt artikli 30b
lõike 3 punkti d kohaselt arvamuse esitamise taotlemist, kas need
meetmed on kooskõlas liidu õigusega. Komisjon teavitab nõuetekohaselt
kontaktkomiteed. Kui komisjon otsustab, et need meetmed ei ole liidu
õigusega kooskõlas, nõuab ta asjaomaselt liikmesriigilt kõnealuste meet
mete kohaldamise viivitamatut lõpetamist.

4.
Lõigete 2 ja 3 kohaldamine ei piira ühegi menetluse, õiguskaitse
vahendi ega karistuse kohaldamist kõnealuste rikkumiste suhtes selles
liikmesriigis, mille jurisdiktsiooni alla asjaomane meediateenuse osutaja
kuulub.

5.
Liikmesriigid võivad kiireloomulistel juhtudel hiljemalt ühe kuu
jooksul pärast väidetavat rikkumist kalduda kõrvale lõike 3 punktides a
ja b sätestatud tingimustest. Sellisel juhul teavitatakse võetud meetme
test võimalikult kiiresti komisjoni ja liikmesriiki, mille jurisdiktsiooni
alla meediateenuse osutaja kuulub, ning põhjendatakse, miks liikmesriik
peab juhtumit kiireloomuliseks. Komisjon uurib võimalikult kiiresti, kas
teatatud meetmed on liidu õigusega kooskõlas. Kui komisjon jõuab
järeldusele, et meetmed ei ole liidu õigusega kooskõlas, nõuab ta kõne
aluselt liikmesriigilt kõnealuste meetmete kohaldamise viivitamatut
lõpetamist.

6.
Kui komisjonil ei ole lõike 2 või 3 kohaselt otsuse tegemiseks
vajalikku teavet, esitab ta ühe kuu jooksul alates teate saamisest asja
omasele liikmesriigile taotluse kogu teabe saamiseks, mida ta vajab
kõnealuse otsuse tegemiseks. Tähtaeg, mille jooksul komisjon peab
otsuse tegema, peatatakse niikauaks, kuni kõnealune liikmesriik on
sellise vajaliku teabe esitanud. Mingil juhul ei kesta tähtaja peatumine
kauem kui üks kuu.

7.
Liikmesriigid ja komisjon jagavad kontaktkomitee ja ERGA
raames regulaarselt kogemusi ja parimaid tavasid seoses käesolevas
artiklis kehtestatud menetlusega.
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▼M1
Artikkel 4
1.
Liikmesriigid võivad nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt meedia
teenuse osutajatelt nõuda käesoleva direktiiviga koordineeritud valdkon
dades üksikasjalikumate või rangemate õigusnormide järgimist, tingi
musel et need normid on kooskõlas liidu õigusega.
2.

Kui liikmesriik

a) on lõike 1 kohaselt kasutanud vabadust võtta vastu üksikasjalikumad
või rangemad avalikel huvidel põhinevad õigusnormid ning
b) leiab, et teise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv meediateenuse
osutaja osutab audiovisuaalmeedia teenust, mis tervikuna või peami
selt on suunatud tema territooriumile,
võib ta esitada jurisdiktsiooni omavale liikmesriigile taotluse kõigi käes
oleva lõikega seotud tuvastatud probleemide lahendamiseks. Mõlemad
liikmesriigid teevad vastastikku rahuldava lahenduseni jõudmiseks
lojaalselt ja kiiresti koostööd.
Esimese lõigu kohase põhjendatud taotluse kättesaamisel esitab juris
diktsiooni omav liikmesriik meediateenuse osutajale nõude järgida kõne
aluseid avalikel huvidel põhinevaid õigusnorme. Jurisdiktsiooni omav
liikmesriik teavitab taotluse esitanud liikmesriiki regulaarselt tuvastatud
probleemide lahendamiseks tehtud sammudest. Jurisdiktsiooni omav
liikmesriik teavitab taotluse esitanud liikmesriiki ja komisjoni kahe
kuu jooksul alates taotluse saamisest saavutatud tulemustest ning
selgitab juhul, kui lahendust ei suudetud leida, selle põhjuseid.
Kumbki liikmesriik võib igal ajal paluda kontaktkomiteel kõnealune
juhtum läbi vaadata.
3.
Asjaomane liikmesriik võib võtta asjakohaseid meetmeid kõnealu
se meediateenuse osutaja vastu, kui
a) tema hinnangul ei ole lõike 2 kohaldamisel saadud tulemused rahul
davad ning
b) ta on esitanud tõendid, mis näitavad, et kõnealune meediateenuse
osutaja on asutatud jurisdiktsiooni omavas liikmesriigis eesmärgiga
hoida kõrvale käesoleva direktiiviga koordineeritud valdkondades
kehtestatud rangematest õigusnormidest, mis oleksid tema suhtes
kohaldatavad juhul, kui ta oleks asutatud asjaomases liikmesriigis;
nimetatud tõendid peavad võimaldama kõnealust kõrvalehoidmist
mõistlikult tuvastada, ilma et oleks vaja kindlaks teha meediateenuse
osutaja kavatsust kõnealustest rangematest õigusnormidest kõrvale
hoida.
Sellised meetmed peavad olema objektiivselt vajalikud, neid tuleb
kohaldada mittediskrimineerival viisil ning need peavad olema taotleta
vate eesmärkidega proportsionaalsed.
4.
Liikmesriik võib võtta lõike 3 kohaseid meetmeid üksnes juhul,
kui täidetud on järgmised tingimused:
a) ta on teatanud komisjonile ja liikmesriigile, kus meediateenuse
osutaja on asutatud, oma kavatsusest võtta selliseid meetmeid,
põhjendades samal ajal, millel tema hinnang põhineb;
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b) ta on austanud asjaomase meediateenuse osutaja kaitseõigust ning on
eelkõige andnud kõnealusele meediateenuse osutajale võimaluse
väljendada oma seisukohta seoses väidetavate rikkumiste ja meetme
tega, mida teate esitanud liikmesriik kavatseb võtta, ja

c) komisjon on pärast ERGA-lt artikli 30b lõike 3 punkti d kohaselt
arvamuse esitamise taotlemist otsustanud, et need meetmed on koos
kõlas liidu õigusega ning et eelkõige on käesoleva artikli lõigete 2 ja
3 alusel meetmeid võtva liikmesriigi hinnangud asjakohaselt põhjen
datud; komisjon teavitab nõuetekohaselt kontaktkomiteed.

5.
Komisjon otsustab kolme kuu jooksul alates lõike 4 punktis a
sätestatud teate saamisest, kas need meetmed on kooskõlas liidu õigu
sega. Kui komisjon otsustab, et need meetmed ei ole liidu õigusega
kooskõlas, nõuab ta asjaomaselt liikmesriigilt kavandatud meetmete
võtmisest loobumist.

Kui komisjonil ei ole esimese lõigu kohaselt otsuse tegemiseks vaja
likku teavet, esitab ta ühe kuu jooksul alates teate saamisest asjaomasele
liikmesriigile taotluse kogu teabe saamiseks, mida ta vajab kõnealuse
otsuse tegemiseks. Tähtaeg, mille jooksul komisjon peab otsuse tegema,
peatatakse niikauaks, kuni kõnealune liikmesriik on sellise vajaliku
teabe esitanud. Mingil juhul ei kesta tähtaja peatumine kauem kui üks
kuu.

6.
Liikmesriigid tagavad asjakohaste vahenditega ja oma riigisisese
õiguse raames, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad meediateenuse
osutajad järgivad tegelikult käesolevat direktiivi.

7.
Direktiivi 2000/31/EÜ kohaldatakse täies ulatuses, kui käesolevas
direktiivis ei ole sätestatud teisiti. Kui direktiiv 2000/31/EÜ on vastu
olus käesoleva direktiiviga, kohaldatakse käesolevat direktiivi, kui käes
olevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 4a
1.
Liikmesriigid julgustavad kasutama kaasreguleerimist ja soodus
tama enesereguleerimist käesoleva direktiiviga koordineeritud valdkon
dades riigi tasandil vastu võetud tegevusjuhendite abil nende õigussüs
teemis lubatud ulatuses. Kõnealused tegevusjuhendid peavad

a) olema asjaomaste liikmesriikide põhiliste sidusrühmade seas laialda
selt aktsepteeritud;

b) selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldama nende eesmärke;

c) ette nägema taotletavate eesmärkide täitmise regulaarse, läbipaistva
ja sõltumatu seire ja hindamise ning

d) sätestama tulemusliku nõuete täitmise tagamise, sealhulgas tõhusad
ja proportsionaalsed karistused.
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2.
Liikmesriigid ja komisjon võivad soodustada enesereguleerimist
liidu tegevusjuhendite abil, mille on koostanud meediateenuse osutajad,
videojagamisplatvormi teenuse osutajad või neid esindavad organisat
sioonid vajaduse korral koostöös muude sidusrühmadega, nagu tööstus,
kaubandus, kutse- ja tarbijaühendused või -organisatsioonid. Kõnealused
tegevusjuhendid peavad olema liidu tasandil põhiliste sidusrühmade seas
laialdaselt aktsepteeritud ning kooskõlas lõike 1 punktidega b–d. Liidu
tegevusjuhendid ei piira liikmesriikide tegevusjuhendite kohaldamist.

Koostöös liikmesriikidega hõlbustab komisjon asjakohasel juhul liidu
tegevusjuhendite väljatöötamist subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse
põhimõtete kohaselt.

Tegevusjuhenditele allkirja andjad esitavad liidu tegevusjuhendite
kavandid ja nende muudatused komisjonile. Komisjon konsulteerib
tegevusjuhendite kavandite ja nende muudatuste küsimuses
kontaktkomiteega.

Komisjon teeb need tegevusjuhendid üldsusele kättesaadavaks ning võib
neid asjakohaselt üldsusele tutvustada.

3.
Liikmesriigid võivad nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt meedia
teenuse osutajatelt nõuda käesoleva direktiiviga või liidu õigusega koos
kõlas olevate üksikasjalikumate või rangemate õigusnormide järgimist,
muu hulgas juhul, kui sõltumatu riiklik regulaatorasutus -või organ
jõuab järeldusele, et mis tahes tegevusjuhend või selle osa ei ole
osutunud piisavalt tõhusaks. Liikmesriigid teatavad sellistest õigusnor
midest põhjendamatu viivituseta komisjonile.

▼B
III PEATÜKK

▼M1
AUDIOVISUAALMEEDIA

TEENUSTE SUHTES
SÄTTED

KOHALDATAVAD

Artikkel 5
1.
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad
meediateenuse osutajad teevad teenuse vastuvõtjatele kergesti, vahetult
ja püsivalt kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:

a) teenuseosutaja nimi;

b) teenuseosutaja asutamiskoha geograafiline aadress;

c) teenuseosutaja kontaktandmed, sealhulgas elektronposti aadress või
veebisait, mille kaudu saab temaga vahetult, tulemuslikult ja kiiresti
ühendust võtta;

d) liikmesriik, mille jurisdiktsiooni alla ta kuulub, ning pädevad regu
laatorasutused -või -organid või järelevalveasutused.
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2.
Liikmesriigid võivad võtta seadusandlikke meetmeid, nähes ette, et
lisaks lõikes 1 loetletud teabele teevad nende jurisdiktsiooni alla
kuuluvad meediateenuse osutajad kättesaadavaks teabe nende omandis
truktuuri, sealhulgas tegelike kasusaajate kohta. Selliste meetmete puhul
järgitakse asjaomaseid põhiõigusi, nagu tegelike kasusaajate õigus eraja perekonnaelu austamisele. Võetavad meetmed on vajalikud ja
proportsionaalsed ning need teenivad üldhuvieesmärki.

Artikkel 6
1.
Ilma et see piiraks liikmesriikide kohustust austada ja kaitsta inim
väärikust, tagavad liikmesriigid asjakohaste meetmetega, et nende juris
diktsiooni alla kuuluvate meediateenuse osutajate pakutavad audiovi
suaalmeedia teenused ei sisalda:

a) vägivallale või vihkamisele õhutamist, mis on suunatud isikute
rühma või rühmaliikme vastu harta artiklis 21 osutatud alustel;

b) avalikku üleskutset panna toime terroriakt direktiivi (EL) 2017/541
artikli 5 tähenduses.

2.
Käesoleva artikli kohaldamiseks võetavad meetmed on vajalikud ja
proportsionaalsed ning kooskõlas hartas sätestatud õiguste ja põhimõte
tega.

Artikkel 6a
1.
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nende
jurisdiktsiooni alla kuuluvate audiovisuaalmeedia teenuse osutajate edas
tatavad audiovisuaalmeedia teenused, mis võivad kahjustada alaealiste
füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, tehakse ligipääsetavaks üksnes
viisil, mis tagab selle, et alaealised tavaliselt neid ei kuule ega näe.
Kõnealused meetmed võivad hõlmata edastusaja valimist, vanuse kont
rollimise vahendeid või muid tehnilisi meetmeid. Need peavad olema
proportsionaalsed saatest tuleneva võimaliku kahjuga.

Kõige kahjulikumale sisule, näiteks põhjendamatut vägivalda ja porno
graafiat sisaldavale sisule, kohaldatakse kõige rangemaid meetmeid.

2.
Lõike 1 kohaselt meediateenuse osutajate kogutud või muul viisil
saadud alaealiste isikuandmeid ei töödelda ärilistel eesmärkidel, nagu
otseturundus, profiilianalüüs või käitumispõhiselt suunatud reklaam.

3.
Liikmesriigid tagavad, et meediateenuse osutajad esitavad vaataja
tele piisava teabe sisu kohta, mis võib kahjustada alaealiste füüsilist,
vaimset või kõlbelist arengut. Meediateenuse osutajad kasutavad sel
eesmärgil audiovisuaalmeedia teenuse sisu potentsiaalselt kahjulikku
laadi kirjeldavat süsteemi.
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Käesoleva lõike rakendamiseks julgustavad liikmesriigid kasutama
artikli 4a lõikes 1 sätestatud kaasreguleerimist.

4.
Komisjon julgustab meediateenuse osutajaid jagama parimaid
tavasid kaasreguleerimise tegevusjuhendite kohta. Liikmesriigid ja
komisjon võivad käesoleva artikli kohaldamiseks soodustada eneseregu
leerimist artikli 4a lõikes 2 osutatud liidu tegevusjuhendite abil.

Artikkel 7
1.
Liikmesriigid tagavad põhjendamatu viivituseta, et nende jurisdikt
siooni alla kuuluvate meediateenuse osutajate teenused muudetakse
proportsionaalsete meetmete abil puuetega inimestele pidevalt ja järkjärgult üha paremini ligipääsetavaks.

2.
Liikmesriigid tagavad, et meediateenuse osutajad esitavad riikli
kele regulaatorasutustele või -organitele regulaarselt aruande lõikes 1
osutatud meetmete rakendamise kohta. Liikmesriigid esitavad komisjo
nile lõike 1 kohaldamise kohta aruande hiljemalt 19. detsembril 2022 ja
seejärel iga kolme aasta järel.

3.
Liikmesriigid julgustavad meediateenuse osutajaid välja töötama
ligipääsetavuse tegevuskavasid, et teha oma teenused puuetega inimes
tele pidevalt ja järk-järgult üha paremini ligipääsetavaks. Kõik sellised
tegevuskavad tehakse teatavaks riiklikele regulaatorasutustele või -orga
nitele.

▼C3
4.
Iga liikmesriik määrab ühtse, muu hulgas puuetega inimeste jaoks
hõlpsasti ligipääsetava ja üldsusele kättesaadava veebipõhise kontakt
punkti käesolevas artiklis osutatud ligipääsetavuse küsimustega seotud
teabe ja kaebuste esitamiseks.

▼M1
5.
Liikmesriigid tagavad, et hädaohuteated, sealhulgas avalikud pöör
dumised ja teadaanded loodusõnnetuste korral, mis tehakse üldsusele
kättesaadavaks audiovisuaalmeedia teenuste kaudu, edastatakse puuetega
inimestele ligipääsetaval viisil.

Artikkel 7a
Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et tagada üldist huvi pakkuvate
audiovisuaalmeedia teenuste sobiv esiletoomine.

Artikkel 7b
Liikmesriigid võtavad sobivaid ja proportsionaalseid meetmeid selle
tagamiseks, et meediateenuse osutajate pakutavaid audiovisuaalmeedia
teenuseid ei kaeta üle ärilistel eesmärkidel ega muudeta ilma teenuseo
sutajate selge nõusolekuta.
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Käesoleva artikli kohaldamiseks täpsustavad liikmesriigid õigusnormi
desse puutuvaid üksikasju, sealhulgas erandeid, eelkõige seoses kasuta
jate õigustatud huvide kaitsmisega, võttes samal ajal arvesse algselt
audiovisuaalmeedia teenuseid osutanud meediateenuse osutajate õigus
tatud huve.
▼B
Artikkel 8
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad meediatee
nuse osutajad ei edasta kinematograafiateoseid väljaspool õiguste valda
jatega kokkulepitud ajavahemikku.
▼M1
Artikkel 9
1.
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate
meediateenuse osutajate edastatavad audiovisuaalsed äriteated vastavad
järgmistele nõuetele:
a) audiovisuaalsed äriteated peavad olema sellistena hõlpsasti äratun
tavad; varjatud audiovisuaalsed äriteated on keelatud;
b) audiovisuaalsetes äriteadetes ei tohi kasutada alalävisele tajule
suunatud võtteid;
c) audiovisuaalsed äriteated ei tohi:
i) kahjustada inimväärikuse austamist;
ii) sisaldada ega soodustada diskrimineerimist soo, rassilise või etni
lise päritolu, kodakondsuse, usutunnistuse või veendumuste,
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;
iii) soodustada tervist või ohutust kahjustavat käitumist;
iv) soodustada keskkonnakaitset tõsiselt kahjustavat käitumist;
d) igasuguses vormis sigarettide ja muude tubakatoodete, samuti elekt
rooniliste sigarettide ja täitepakenditega seotud audiovisuaalsed
äriteated on keelatud;
e) audiovisuaalsed äriteated alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla
suunatud eraldi alaealistele ega tohi propageerida selliste jookide
liigset tarbimist;
f) audiovisuaalsed äriteated selliste ravimite ja raviteenuste kohta, mis
on selles liikmesriigis, mille jurisdiktsiooni alla meediateenuse
osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja väljastatava
retsepti või ettekirjutuse alusel, on keelatud;
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g) audiovisuaalsed äriteated ei tohi põhjustada füüsilist, vaimset ega
moraalset kahju alaealistele; seega ei või nendes otseselt keelitada
alaealisi ostma või rentima toodet või teenust, kasutades ära nende
kogenematust või kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid veenma
oma vanemaid või teisi ostma reklaamitavat toodet või teenust, kasu
tada ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate ja muude isikute
suhtes ega põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes olukordades.

2.
Audiovisuaalsed äriteated alkohoolsete jookide kohta tellitavates
audiovisuaalmeedia teenustes, välja arvatud sponsorlus ja tootepaigutus,
peavad olema kooskõlas artiklis 22 sätestatud kriteeriumidega.

3.
Nagu on sätestatud artikli 4a lõikes 1, julgustatakse liikmesriike
kasutama kaasreguleerimist ning soodustama enesereguleerimise kasuta
mist tegevusjuhendite abil, mis käsitlevad sobimatuid audiovisuaalseid
äriteateid alkohoolsete jookide kohta. Kõnealuste tegevusjuhendite
eesmärk on tõhusalt vähendada alaealiste kokkupuutumist alkohoolseid
jooke käsitlevate audiovisuaalsete äriteadetega.

4.
Nagu on sätestatud artikli 4a lõikes 1, julgustatakse liikmesriike
kasutama kaasreguleerimist ning soodustama enesereguleerimise kasuta
mist tegevusjuhendite abil, mis käsitlevad lastesaadete ajal või lastesaa
detes edastatavaid sobimatuid audiovisuaalseid äriteateid toitude ja
jookide kohta, mis sisaldavad toitaineid ning toitumisalase või füsioloo
gilise mõjuga aineid, eelkõige rasva, transrasvhappeid, soola või
naatriumi ja suhkrut, mille liigne tarbimine toidus tervikuna ei ole
soovitatav.

Kõnealuste tegevusjuhendite eesmärk on tõhusalt piirata laste kokku
puudet audiovisuaalsete äriteadetega selliste toitude ja jookide kohta.
Eesmärk on tagada, et audiovisuaalsed äriteated ei rõhuta selliste toitude
ja jookide toiteväärtuse positiivseid aspekte.

5.
Liikmesriigid ja komisjon võivad käesoleva artikli kohaldamiseks
soodustada enesereguleerimist artikli 4a lõikes 2 osutatud liidu tegevus
juhendite abil.

▼B
Artikkel 10
1.
Spondeeritavad audiovisuaalmeedia teenused või saated peavad
vastama järgmistele nõuetele:

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

b) nende abil ei tohi otseselt soodustada kaupade ega teenuste ostmist
või rentimist, tehes eelkõige konkreetseid müüki edendavaid vihjeid
kõnealustele kaupadele või teenustele;
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c) vaatajaid tuleb selgelt teavitada sponsorlepingu olemasolust. Spon
deeritavad saated tuleb selgelt eristada, kasutades saate seisukohalt
sobival viisil sponsori nime, logo ja/või muud sümbolit, nagu viidet
sponsori toodetele või teenustele või eristavat märgistust saate
alguses, lõpus ja/või selle kestel.
▼M1
2.
Audiovisuaalmeedia teenuseid või saateid ei tohi spondeerida ette
võtted, kelle põhitegevus on sigarettide ja muude tubakatoodete, samuti
elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite tootmine ja müük.
▼B
3.
Ettevõtted, kes tegelevad muu hulgas ravimite valmistamise või
müügiga ja raviteenuste osutamisega, võivad nende spondeeritavates
audiovisuaalmeedia teenustes või saadetes reklaamida ettevõtja nime
või mainet, kuid ei tohi reklaamida selliseid konkreetseid ravimeid
ega raviteenuseid, mis on selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla
meediateenuse osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja
väljastatava retsepti või ettekirjutuse alusel.
▼M1
4.
Uudistesaateid ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevaid
saateid ei tohi spondeerida. Liikmesriigid võivad keelata lastesaadete
spondeerimise. Liikmesriigid võivad keelata sponsori logo näitamise
lastesaadete, dokumentaalfilmide ja religioosse sisuga saadete ajal.

Artikkel 11
1.
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes nende saadete suhtes, mis
on toodetud pärast 19. detsembrit 2009.
2.
Tootepaigutus on lubatud kõigis audiovisuaalmeedia teenustes,
välja arvatud uudistesaadetes ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitle
vates saadetes, tarbijaküsimusi käsitlevates saadetes, religioosse sisuga
saadetes ja lastesaadetes.
3.
Saated, mis sisaldavad tootepaigutust, peavad vastama järgmistele
nõuetele:
a) nende sisu ja paiknemist saatekavas (televisiooniteenuste puhul) või
programmikataloogis (tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste puhul)
ei tohi mingil juhul mõjutada viisil, mis avaldaks mõju meediatee
nuse osutaja vastutusele ja toimetuse sõltumatusele;
b) nende abil ei või otseselt soodustata kaupade või teenuste ostmist või
rentimist, eelkõige tehes konkreetseid müüki edendavaid vihjeid
kõnealustele kaupadele või teenustele;
c) need ei tõsta kõnealust toodet alusetult esile;
d) vaatajaid teavitatakse selgelt tootepaigutuse olemasolust, selleks
märgistatakse vaatajate võimaliku eksitamise vältimiseks tootepaigu
tust sisaldavad saated asjakohaselt saate alguses ja lõpus ning pärast
reklaamipausi.
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Liikmesriigid võivad loobuda punktis d sätestatud nõuete kohaldamisest,
välja arvatud saadete puhul, mille on tootnud või tellinud meediateenuse
osutaja või selle meediateenuse osutajaga seotud ettevõte.
4.

Mingil juhul ei tohi saated sisaldada järgmiste toodete paigutust:

a) sigaretid ja muud tubakatooted, samuti elektroonilised sigaretid ja
täitepakendid või selliste ettevõtjate tootepaigutus, kelle põhitegevus
on selliste toodete tootmine või müük;
b) konkreetsed ravimid või raviteenused, mis on selles liikmesriigis,
mille jurisdiktsiooni alla meediateenuse osutaja kuulub, kättesaa
davad üksnes tervishoiutöötaja väljastatava retsepti või ettekirjutuse
alusel.
▼B
IV PEATÜKK

▼M1

__________

__________

Artikkel 13
1.
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad telli
tavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajad tagavad oma kataloogis
vähemalt 30 % suuruse osa Euroopa päritolu teoste jaoks ning tagavad
kõnealuste teoste esiletoomise.
2.
Kui liikmesriigid nõuavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad
meediateenuse osutajad panustaksid rahaliselt Euroopa päritolu teoste
tootmisesse, sealhulgas sisusse otseselt investeerimise ja riiklikesse
fondidesse tehtavate osamaksete kaudu, võivad nad samuti nõuda, et
selliseid proportsionaalseid ja mittediskrimineerivaid rahalisi kohustusi
täidaksid nende territooriumil asuvale vaatajaskonnale teenuseid
suunavad meediateenuse osutajad, kes on asutatud teises liikmesriigis.
3.
Lõikes 2 osutatud juhul põhinevad rahalised kohustused ainult
nendes sihtliikmesriikides teenitud tuludel. Liikmesriik, kus audiovi
suaalmeedia teenuste osutaja on asutatud, võtab sellist rahalist kohustust
kehtestades arvesse mis tahes rahalisi kohustusi, mille on kehtestanud
sihtliikmesriigid. Rahalised kohustused peavad olema kooskõlas liidu
õigusega ja eelkõige riigiabinormidega.
4.
Liikmesriigid annavad komisjonile lõigete 1 ja 2 rakendamisest
aru hiljemalt 19. detsembril 2021 ja seejärel iga kahe aasta järel.
5.
Komisjon annab liikmesriikide esitatud teabe ja sõltumatu uuringu
alusel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru lõigete 1 ja 2 kohalda
mise kohta, võttes arvesse turu ja tehnoloogia arengut ning kultuurilise
mitmekesisuse eesmärki.
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6.
Lõike 1 kohaselt ette nähtud kohustust ja lõikes 2 sätestatud nõuet,
mis on ette nähtud teistes liikmesriikides asuvale vaatajaskonnale
suunatud meediateenuse osutajale, ei kohaldata väikese käibe või
väikese vaatajaskonnaga meediateenuse osutajate suhtes. Liikmesriigid
võivad kõnealustest kohustustest või nõuetest loobuda ka juhul, kui
need oleksid audiovisuaalmeedia teenuste olemuse või teema tõttu
ebaotstarbekad või põhjendamatud.

7.
Komisjon annab pärast kontaktkomiteega konsulteerimist välja
suunised lõikes 1 osutatud Euroopa päritolu teoste osakaalu arvutamise
kohta ning lõikes 6 osutatud väikese vaatajaskonna ja väikese käibe
määratlemise kohta.

▼B
V PEATÜKK
AINUÕIGUSED JA LÜHIUUDISTE EDASTAMINE
►C2 TELEVISIOONITEENUSES ◄

Artikkel 14
1.
Iga liikmesriik võib kooskõlas liidu õigusega võtta meetmeid taga
maks, et tema jurisdiktsiooni alla kuuluvad ►C2 televisiooniteenuse
osutajad ◄ ei edasta sündmusi, mida kõnealune liikmesriik käsitleb
ühiskonnale väga tähtsatena, ainuõiguslikult ega viisil, millega võetakse
oluliselt osalt kõnealuse liikmesriigi elanikkonnast võimalus jälgida
selliseid sündmusi otseülekande või hilisema edastusena tasuta televi
sioonis. Kui liikmesriik võtab sellised meetmed, koostab ta selliste
riiklike või mitteriiklike sündmuste loetelu, mida ta käsitab ühiskonnale
väga tähtsana. Liikmesriik teeb seda selgel ja läbipaistval viisil ning
aegsasti. Sealjuures määrab asjaomane liikmesriik samuti kindlaks, kas
need sündmused peaksid olema kättesaadavad täieliku või osalise otseü
lekandena või siis täieliku või osalise hilisema edastusena, kui viimane
on objektiivsetel põhjustel avalikkuse huvides vajalik või asjakohane.

2.
Liikmesriigid teatavad lõike 1 kohaselt võetud või võetavatest
meetmetest viivitamata komisjonile. Kolme kuu jooksul alates teatami
sest kontrollib komisjon selliste meetmete vastavust liidu õigusele ja
edastab need teistele liikmesriikidele. Komisjon palub artikli 29 kohaselt
asutatud kontaktkomiteel esitada arvamus. Komisjon avaldab võetud
meetmed viivitamata Euroopa Liidu Teatajas ja vähemalt kord aastas
liikmesriikide võetud meetmete koondloendi.

3.
Liikmesriigid tagavad asjakohaste vahenditega oma õigusaktide raames,
►C1 et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad ►C2 televisiooniteenuse
osutajad ◄ ei kasuta pärast 30. juulit 1997 nende ostetud ainuõigusi nii, ◄
et sellega võetakse oluliselt osalt teise liikmesriigi elanikkonnast võimalus
jälgida nimetatud teise liikmesriigi poolt kooskõlas lõigetega 1 ja 2 määrat
letud sündmusi täieliku või osalise otseülekandena või siis täieliku või osalise
hilisema edastusena, kui viimane on objektiivsetel põhjustel avalikkuse
huvides vajalik või asjakohane, nagu nimetatud teine liikmesriik on lõike 1
kohaselt määranud.
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Artikkel 15
1.
Liikmesriigid tagavad, et lühiuudiste puhul ei jäeta liidus asutatud
►C2 televisiooniteenuse osutajaid ◄ ilma juurdepääsust õiglastel,
mõistlikel ja mittediskrimineerivatel alustel üldsusele suurt huvi pakku
vatele üritustele, mida edastab nende jurisdiktsiooni alla kuuluv
►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄ ainuõiguse alusel.

2.
Kui juurdepääsu taotleva ►C2 televisiooniteenuse osutajaga ◄
samas liikmesriigis asutatud teine ►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄
on omandanud ainuõiguse kõnealuse sündmuse puhuks, tuleb juurde
pääsu taotleda sellelt ►C2 televisiooniteenuse osutajalt ◄.

3.
Liikmesriigid
tagavad
sellise
juurdepääsu,
võimaldades
►C2 televisiooniteenuse osutajatel ◄ vabalt valida edastava
►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄ signaalist lühilõike, viidates juhul,
kui see on praktilistel kaalutlustel võimalik, vähemalt nende allikale.

4.
Alternatiivina lõikele 3 võib liikmesriik luua võrdväärse süsteemi,
millega saadakse õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel alustel
juurdepääs teiste vahendite abil.

5.
Selliseid lühilõike kasutatakse üksnes üldistes uudistesaadetes ning
neid võib kasutada tellitavates audiovisuaalmeedia teenustes ainult siis,
kui sama meediateenuse osutaja pakub sama saadet hiljem.

6.
Ilma et see piiraks lõigete 1–5 kohaldamist, tagavad liikmesriigid
kooskõlas nende õigussüsteemi ja tavadega, et määratakse kindlaks
selliste lühilõikude kasutamist käsitlevad tingimused ja kord, eelkõige
igasugune hüvitamiskord, lühilõikude maksimumpikkus ja nende edas
tamisele seatud ajapiirangud. Kui nähakse ette hüvitis, ei ületa see juur
depääsu tagamisega otseselt seotud lisakulusid.

VI PEATÜKK
TELEPROGRAMMIDE LEVITAMISE JA TOOTMISE EDENDAMINE

Artikkel 16
Võimaluse korral tagavad liikmesriigid asjakohaste vahenditega, et
1.
►C2 televisiooniteenuse osutajad ◄ reserveerivad Euroopa päritoluga
teostele suurema osa oma saateajast, välja arvatud uudiste, spordisünd
muste, ajaviitemängude, reklaami, teleteksti ning otsepakkumiste edastami
seks määratud aeg. Selline osakaal tuleks saavutada järk-järgult, täites
asjakohaseid nõudeid ja pidades silmas ►C2 televisiooniteenuse
osutaja ◄ kohustust pakkuda oma vaatajaskonnale nii teabe-, haridus-,
kultuuri- kui ka meelelahutussaateid.

2.
Kui lõikes 1 sätestatud osakaalu ei ole võimalik saavutada, ei tohi
see olla väiksem kui 1988. aasta keskmine asjaomases liikmesriigis.

Kreeka ja Portugali puhul asendatakse 1988. aasta 1990. aastaga.

02010L0013 — ET — 18.12.2018 — 001.002 — 20
▼B
3.
Alates 3. oktoobrist 1991 esitavad liikmesriigid komisjonile iga
kahe aasta tagant aruande käesoleva artikli ja artikli 17 kohaldamise
kohta.

See aruanne sisaldab eelkõige statistilist ülevaadet käesolevas artiklis ja
artiklis 17 nimetatud osakaalude saavutamise kohta igas teleprogrammis,
mis kuulub asjaomase liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, ning kõnealuse
osakaalu mittesaavutamise korral iga üksikjuhu põhjused ja osakaalu
saavutamiseks võetud või kavandatavad meetmed.

Komisjon teatab nendest aruannetest, millele ta lisab vajaduse korral
arvamuse, teistele liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile. Komisjon
tagab, et käesolevat artiklit ja artiklit 17 kohaldatakse kooskõlas
Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega. Komisjon võib oma arva
muses eelkõige arvesse võtta saavutatud edu võrreldes eelnenud aasta
tega, uute ringhäälingusaadete osakaalu programmist, uutele
►C2 televisiooniteenuse osutajatele ◄ eriomaseid asjaolusid ja väikese
audiovisuaalse tootmisvõimsuse või kitsa keelealaga riikide eriolukorda.

Artikkel 17
Võimaluse korral tagavad liikmesriigid asjakohaste vahenditega,
televisiooniteenuse
osutajad ◄
reserveerivad
et
►C2
►C2 televisiooniteenuse osutajatest ◄ sõltumatute tootjate loodud
Euroopa päritoluga teostele vähemalt 10 % oma saateajast, välja arvatud
uudiste, spordisündmuste, ajaviitemängude, reklaami, teleteksti ning
otsepakkumiste edastamiseks määratud aeg, või liikmesriigi äranäge
misel vähemalt 10 % oma programmide eelarvest. Selline osakaal tuleks
saavutada järk-järgult, täites asjakohaseid nõudeid ja pidades silmas
►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄ kohustust pakkuda oma vaatajas
konnale nii teabe-, haridus-, kultuuri- kui ka meelelahutussaateid. See
tuleb saavutada piisava osakaalu reserveerimisega uutele teostele, s.o
teostele, mis edastatakse viie aasta jooksul alates nende valmistamisest.

Artikkel 18
Käesolevat peatükki ei kohaldata telesaadete suhtes, mis on mõeldud
kohalikule vaatajaskonnale ja mis ei kuulu siseriiklikku televõrku.

VII PEATÜKK
TELEREKLAAM JA OTSEPAKKUMINE

Artikkel 19
1.
Telereklaam ja otsepakkumised on hõlpsasti äratuntavad ja erista
tavad toimetatavast sisust. Ilma et see piiraks uute reklaamitehnikate
kasutamist, hoitakse telereklaam ja otsepakkumised saate muudest
osadest lahus optiliste ja/või akustiliste ja/või ruumiliste vahendite abil.
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2.
Eraldiseisvad telereklaami- ja otsepakkumise lõigud on lubatud
spordisündmuste ülekannetes. Eraldiseisvad telereklaami- ja otsepakku
mise lõigud (v.a spordisündmuste ülekannetes) on erand.

▼B
Artikkel 20
1.
Liikmesriigid tagavad reklaami ja otsepakkumise edastamise korral
saadete ajal, et ei kahjustata saadete terviklikkust, võttes arvesse asja
omase saate loomulikke pause, kestust ja laadi, ning õiguste valdajate
õigusi.

▼M1
2.
Telefilmide (välja arvatud telesarjad, seriaalid ja dokumentaal
filmid), kinematograafiateoste ja uudistesaadete edastamise korral võib
teha ühe katkestuse iga vähemalt programmikohase 30-minutilise ajava
hemiku kohta telereklaamide, otsepakkumiste või mõlemate näitami
seks. Lastesaadete edastamise korral võib teha ühe katkestuse iga
programmikohase vähemalt 30-minutilise ajavahemiku kohta telereklaa
mide näitamiseks tingimusel, et saate kestus on pikem kui 30 minutit.
Lastesaadete puhul on otsepakkumiste edastamine keelatud. Usutalituste
ülekannete vahele ei või paigutada telereklaami ega otsepakkumisi.

▼B
Artikkel 21
Ravimite, mille turustamiseks on vaja müügiluba direktiivi 2001/83/EÜ
tähenduses, ja raviteenuste otsepakkumine on keelatud.

Artikkel 22
Alkohoolsete jookide telereklaam ja otsepakkumised peavad vastama
järgmistele nõuetele:

a) see ei või olla suunatud otseselt alaealistele ega mingil juhul kuju
tada alaealisi kõnealuseid jooke tarbimas;

b) selles ei seostata alkoholi tarbimist kehalise suutlikkuse suurenemise
ega liiklusvahendi juhtimisega;

c) see ei loo kujutlust, et alkoholi tarbimine soodustab sotsiaalset või
seksuaalset edukust;

d) selles ei väideta, et alkoholil on raviomadusi või et see ergutab või
rahustab või aitab lahendada isiklikke probleeme;
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e) see ei tohi soodustada alkoholi liigtarbimist ega esitada karskust või
mõõdukust negatiivse omadusena;
f) selles ei rõhutata, et suur alkoholisisaldus on jookide positiivne
omadus.
▼M1
Artikkel 23
1.
Telereklaami ja otsepakkumiste lõikude osakaal ajavahemikus
06.00–18.00 ei tohi ületada 20 % sellest ajavahemikust. Telereklaami
ja otsepakkumiste lõikude osakaal ajavahemikus 18.00–24.00 ei tohi
ületada 20 % sellest ajavahemikust.
2.

Lõiget 1 ei kohaldata

a) teadaannete suhtes, mida televisiooniteenuse osutaja edastab seoses
oma saadetega, ning otseselt nendest saadetest tulenevate lisatoode
tega või samasse televisiooniteenuste kontserni kuuluvate teiste ette
võtjate saadetega ja audiovisuaalmeedia teenustega;
b) sponsorlusteadete suhtes;
c) tootepaigutuse suhtes;
d) toimetatava sisu ning telereklaami- või otsepakkumiste lõikude vahe
liste ja üksikute reklaamide vaheliste neutraalsete kaadrite suhtes.
▼B
Artikkel 24
Otsepakkumise saated peavad olema sellistena selgesti eristatavad heli ja
kujutise abil ning nende katkestusteta kestus on vähemalt 15 minutit.

Artikkel 25
Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse mutatis mutandis telekanalite
suhtes, mis on pühendatud eranditult reklaamile ja otsepakkumisele,
samuti telekanalite suhtes, mis on pühendatud eranditult enesereklaa
mile.
IV peatükki ja samuti artiklit 20 ning artiklit 23 ei kohaldata kõnealuste
kanalite suhtes.

Artikkel 26
Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, võivad liikmesriigid liidu
õigust asjakohaselt arvesse võttes üksnes oma riigi territooriumile
mõeldud teleülekannete suhtes, mida avalikkus ei saa üheski teises liik
mesriigis otseselt ega kaudselt vastu võtta, kehtestada muid kui artikli 20
lõikes 2 ning artiklis 23 sätestatud eeskirju.
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__________

▼B
IX PEATÜKK
ÕIGUS ESITADA VASTULAUSE ►C2 TELEVISIOONITEENUSES ◄

Artikkel 28
1.
Ilma et see piiraks liikmesriikide muude tsiviil-, haldus- ja krimi
naalõiguslike sätete kohaldamist, peab vastulause esitamise õigus või
võrdväärne õiguskaitsevahend olema koda- või riikkondsusest olene
mata igal füüsilisel ja juriidilisel isikul, kelle õigustatud huve on
eelkõige maine või hea nime osas kahjustatud telesaates esitatud ebaõi
gete väidetega. Liikmesriigid tagavad, et vastulause esitamise õiguse või
võrdväärsete õiguskaitsevahendite tegelikku kasutamist ei takista
põhjendamatute tingimuste kehtestamine. Vastulause edastatakse mõist
liku aja jooksul pärast põhjendatud nõude esitamist nõude aluseks
olevale saatele vastaval ajal ja viisil.

2.
Vastulause esitamise õigust või võrdväärseid õiguskaitsevahendeid
kohaldatakse kõikide liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate
►C2 televisiooniteenuse osutajate ◄ suhtes.

3.
Liikmesriigid võtavad meetmeid, mis on vajalikud vastulause
esitamise õiguse või võrdväärsete õiguskaitsevahendite kehtestamiseks,
ja määravad kindlaks nende kasutamise korra. Eelkõige tagavad nad, et
kõnealuse õiguse või võrdväärsete õiguskaitsevahendite kasutamiseks on
piisavalt aega ja et nende kasutamise kord võimaldab teistes liikmesrii
kides elavatel või asuvatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel neid nõue
tekohaselt kasutada.

4.
Taotluse vastulause esitamise õiguse või võrdväärsete õiguskaitse
vahendite kasutamiseks võib tagasi lükata, kui selline vastulause ei ole
lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaselt õigustatud, kui sellega kaasneks
karistatav tegu, kui sellega võetaks ►C2 televisiooniteenuse osutaja ◄
tsiviilvastutusele või kui see on heade tavadega vastuolus.

5.
Nähakse ette menetlusnormid, mille alusel saab vastulause esita
mise õiguse või võrdväärsete õiguskaitsevahendite kasutamist käsitle
vaid vaidlusi kohtulikult läbi vaadata.

▼M1
IXA PEATÜKK
VIDEOJAGAMISPLATVORMI TEENUSTE SUHTES KOHALDATAVAD
SÄTTED

Artikkel 28a
1.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel kuulub videojagamisplatvormi
teenuse osutaja, kes on asutatud liikmesriigi territooriumil direk
tiivi 2000/31/EÜ artikli 3 lõike 1 tähenduses, selle liikmesriigi jurisdikt
siooni alla.
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2.
Videojagamisplatvormi teenuse osutajat, kes ei ole asutatud liik
mesriigi territooriumil vastavalt lõikele 1, käsitatakse käesoleva direk
tiivi kohaldamiseks asutatuna liikmesriigi territooriumil, kui kõnealuse
videojagamisplatvormi teenuse osutaja

a) emaettevõtja või tütarettevõtja on asutatud selle liikmesriigi territoo
riumil või

b) kui ta kuulub kontserni, mille teine ettevõtja on asutatud selle liik
mesriigi territooriumil.

Käesoleva artikli kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „emaettevõtja” – ettevõtja, kes kontrollib üht või mitut tütarette
võtjat;

b) „tütarettevõtja” – ettevõtja, keda kontrollib emaettevõtja, sealhulgas
kõrgeima taseme emaettevõtja tütarettevõtja;

c) „kontsern” – emaettevõtja, kõik selle tütarettevõtjad ja kõik muud
ettevõtjad, kellel on nendega majanduslikud, õiguslikud ja organisat
sioonilised sidemed.

3.
Kui emaettevõtja, tütarettevõtja või kontserni teised ettevõtjad on
igaüks asutatud eri liikmesriigis, siis käsitatakse lõike 2 kohaldamisel
videojagamisplatvormi teenuse osutajat asutatuna selles liikmesriigis,
kus on asutatud tema emaettevõtja, või kui tema emaettevõtja ei ole
liikmesriigis asutatud, siis liikmesriigis, kus on asutatud tema tütarette
võtja, või kui tema tütarettevõtja ei ole liikmesriigis asutatud, siis liik
mesriigis, kus on asutatud teine kontserni kuuluv ettevõtja.

4.
Kui on mitu tütarettevõtjat, millest igaüks on asutatud eri liikmes
riigis, siis käsitatakse lõike 3 kohaldamisel videojagamisplatvormi
teenuse osutajat asutatuna selles liikmesriigis, kus üks tütarettevõtjatest
alustas kõigepealt oma tegevust, tingimusel et tal on selle liikmesriigi
majandusega püsiv ja tegelik side.

Kui on mitu teist kontserni kuuluvat ettevõtjat, millest igaüks on
asutatud eri liikmesriigis, siis käsitatakse videojagamisplatvormi teenuse
osutajat asutatuna selles liikmesriigis, kus üks nendest ettevõtjatest
kõigepealt oma tegevust alustas, tingimusel et tal on selle liikmesriigi
majandusega püsiv ja tegelik side.

5.
Käesoleva
direktiivi
kohaldamisel
kohaldatakse
direk
tiivi 2000/31/EÜ artiklit 3 ja artikleid 12–15 videojagamisplatvormi
teenuse osutajate suhtes, keda käsitatakse liikmesriigis asutatuna vasta
valt käesoleva artikli lõikele 2.

6.
Liikmesriigid koostavad ja ajakohastavad oma territooriumil
asutatud või asutatuna käsitatavate videojagamisplatvormi teenuse osuta
jate loetelu ning märgivad, millistele lõigetes 1–4 kehtestatud kriteeriu
midele nende jurisdiktsioon tugineb. Liikmesriigid edastavad komisjo
nile nimetatud loetelu, sealhulgas võimalikud muudatused.
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Komisjon tagab, et sellised loetelud tehakse keskandmebaasi kaudu
kättesaadavaks. Kui loetelude vahel on vasturääkivusi, võtab komisjon
lahenduse leidmiseks asjaomaste liikmesriikidega ühendust. Komisjon
tagab, et riiklikel regulaatorasutustel või -organitel on juurdepääs kõne
alusele andmebaasile. Komisjon teeb andmebaasis oleva teabe üldsusele
kättesaadavaks.
7.
Kui käesoleva artikli kohaldamisel ei jõua asjaomased liikmes
riigid kokkuleppele, millisel liikmesriigil on jurisdiktsioon, annavad
nad komisjonile põhjendamatu viivituseta sellest teada. Komisjon võib
esitada ERGA-le taotluse, et see esitaks kooskõlas artikli 30b lõike 3
punktiga d selles küsimuses arvamuse. ERGA esitab kõnealuse arva
muse 15 tööpäeva jooksul alates komisjoni taotluse esitamisest.
Komisjon teavitab nõuetekohaselt kontaktkomiteed.

Artikkel 28b
1.
Ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 12–15 kohalda
mist, tagavad liikmesriigid, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad video
jagamisplatvormi teenuse osutajad võtavad asjakohaseid meetmeid, et
kaitsta
a) alaealisi kooskõlas artikli 6a lõikega 1 saadete, kasutaja loodud
videote ja audiovisuaalsete äriteadete eest, mis võivad kahjustada
nende füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut;
b) üldsust saadete, kasutaja loodud videote ja audiovisuaalsete äritea
dete eest, mis sisaldavad vägivallale või vihkamisele õhutamist, mis
on suunatud isikute rühma või rühmaliikme vastu harta artiklis 21
osutatud alustel;
c) üldsust saadete, kasutaja loodud videote ja audiovisuaalsete äritea
dete eest, mille sisu levitamine kujutab endast liidu õiguse kohaselt
kuriteo toimepanemist, nimelt direktiivi (EL) 2017/541 artiklis 5
sätestatud avalikku üleskutset panna toime terroriakt, Euroopa Parla
mendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2011/93/EL (1) artikli 5 lõikes 4
sätestatud lapspornoga
seotud
kuritegusid ning raamot
suse 2008/913/JSK artiklis 1 sätestatud rassismi ja ksenofoobiaga
seotud kuritegusid.
2.
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad
videojagamisplatvormi teenuse osutajad järgivad artikli 9 lõikes 1 sätes
tatud nõudeid selliste audiovisuaalsete äriteadete puhul, mida need
videojagamisplatvormi teenuse osutajad turustavad, müüvad või
korraldavad.
Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad videojaga
misplatvormi teenuse osutajad võtavad asjakohaseid meetmeid artikli 9
lõikes 1 sätestatud nõuete järgimiseks selliste audiovisuaalsete äriteadete
puhul, mida need videojagamisplatvormi teenuse osutajad ei turusta,
müü ega korralda, võttes arvesse, et kõnealuste videojagamisplatvormide
puhul on kontroll selliste audiovisuaalsete äriteadete üle piiratud.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direk
tiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise
ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamot
suse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1).
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Liikmesriigid tagavad, et videojagamisplatvormi teenuse osutajad teavi
tavad kasutajaid sõnaselgelt audiovisuaalseid äriteateid sisaldavatest
saadetest ja kasutaja loodud videotest, tingimusel et sellistest äriteadetest
on lõike 3 kolmanda lõigu punkti c kohaselt teatatud või teenuse osutaja
on kõnealusest asjaolust teadlik.

Liikmesriigid julgustavad kasutama kaasreguleerimist ning soodustama
enesereguleerimist artikli 4a lõikes 1 sätestatud tegevusjuhendite abil,
mille eesmärk on tõhusalt piirata laste kokkupuudet audiovisuaalsete
äriteadetega selliste toitude ja jookide kohta, mis sisaldavad toitaineid
ning toitumisalase või füsioloogilise mõjuga aineid, eelkõige rasva,
transrasvhappeid, soola või naatriumi ja suhkrut, mille liigne tarbimine
toidus tervikuna ei ole soovitatav. Selliste tegevusjuhendite eesmärk on
tagada, et audiovisuaalsed äriteated ei rõhuta selliste toitude ja jookide
toiteväärtuse positiivseid aspekte.

3.
Asjakohased meetmed lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks määratakse
kindlaks, võttes arvesse kõnealuse sisu olemust, selle põhjustatavat
võimalikku kahju, kaitstavate inimeste kategooria omadusi ning asjako
haseid õigusi ja õigustatud huve, sealhulgas videojagamisplatvormi
teenuse osutajate ning sisu loonud või üleslaadinud kasutajate õigusi
ja õigustatud huve ning avalikku huvi.

Liikmesriigid tagavad, et kõik nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad
videojagamisplatvormi teenuse osutajad kohaldavad neid meetmeid.
Need meetmed peavad olema teostatavad ja proportsionaalsed, võttes
arvesse videojagamisplatvormi teenuse ulatust ja osutatava teenuse
laadi. Selliste meetmetega ei kaasne eelkontrollimeetmeid ega sisu
filtreerimist üleslaadimisel, mis ei ole vastavuses direktiivi 2000/31/EÜ
artikliga 15. Alaealiste kaitsmiseks, nagu on osutatud käesoleva artikli
lõike 1 punktis a, kohaldatakse kõige rangemaid juurdepääsukontrolli
meetmeid.

Kõnealused meetmed hõlmavad asjakohasel juhul järgmist:

a) lõikes 1 osutatud nõuete kehtestamine videojagamisplatvormi teenuse
tingimustes ja nende nõuete kohaldamine;

b) videojagamisplatvormi teenuse kasutustingimustes artikli 9 lõikes 1
ette nähtud nõuete kehtestamine audiovisuaalsete äriteadete suhtes,
mida videojagamisplatvormi teenuse osutajad ei turusta, müü ega
korralda, ja nende nõuete kohaldamine;

c) on olemas tehniline rakendus, mille abil kasutajad, kes laevad kasu
taja loodud videoid üles, saavad teatada, kas sellised videod sisal
davad audiovisuaalseid äriteateid, niivõrd kui nad seda teavad või
võib põhjendatult eeldada, et nad seda teavad;

d) selliste läbipaistvate ja kasutajasõbralike mehhanismide loomine ja
käitamine, mis võimaldavad videojagamisplatvormi kasutajatel
teatada asjaomasele videojagamisplatvormi teenuse osutajale tema
platvormil pakutavast lõikes 1 osutatud sisust või see tema jaoks
märkida;
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e) selliste süsteemide loomine ja käitamine, mille kaudu videojagamis
platvormi teenuse osutajad selgitavad videojagamisplatvormi kasuta
jatele, milline mõju on punktis d osutatud teatamisel ja märkimisel;

f) videojagamisplatvormi kasutajate vanuse kontrollimise süsteemide
loomine ja käitamine seoses alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist
arengut kahjustada võiva sisuga;

g) selliste lihtsalt kasutatavate süsteemide loomine ja käitamine, mis
võimaldavad videojagamisplatvormi kasutajatel hinnata lõikes 1
osutatud sisu;

h) lõppkasutaja kontrollitavate vanemakontrolli süsteemide loomine
seoses sisuga, mis võib kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või
kõlbelist arengut;

i) videojagamisplatvormi teenuse osutajate peale esitatud kasutajate
kaebuste läbipaistva, lihtsalt kasutatava ja tulemusliku menetlemise
ja lahendamise korra loomine ja kasutamine seoses punktides d–h
osutatud meetmete rakendamisega;

j) tõhusate meediakirjaoskust arendavate meetmete ja vahendite välja
töötamine ning kasutajate teadlikkuse suurendamine neist meetmetest
ja vahenditest.

Kolmanda lõigu punktide f ja h kohaselt videojagamisplatvormi teenuse
osutajate kogutud või muul viisil saadud alaealiste isikuandmeid ei
töödelda ärilistel eesmärkidel, nagu otseturundus, profiilianalüüs või
käitumispõhiselt suunatud reklaam.

4.
Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 osutatud meetmete rakendamisel
julgustatakse liikmesriike kasutama artikli 4a lõikes 1 sätestatud
kaasreguleerimist.

5.
Liikmesriigid loovad vajalikud mehhanismid, et hinnata videoja
gamisplatvormi teenuse osutajate võetud, lõikes 3 osutatud meetmete
asjakohasust. Liikmesriigid teevad nende meetmete hindamise ülesan
deks riiklikele regulaatorasutustele või -organitele.

6.
Liikmesriigid võivad kehtestada videojagamisplatvormi teenuse
osutajatele käesoleva artikli lõikes 3 osutatud meetmetest üksikasjaliku
maid või rangemaid meetmeid. Selliste meetmete võtmisel järgivad liik
mesriigid kohaldatavas liidu õiguses sätestatud nõudeid, näiteks direk
tiivi 2000/31/EÜ artiklites 12–15 või direktiivi 2011/93/EL artiklis 25
sätestatud nõudeid.

7.
Liikmesriigid tagavad, et lõigete 1 ja 3 kohaldamisega seotud
kasutajate ja videojagamisplatvormi teenuse osutajate vaheliste vaidluste
lahendamiseks on olemas kohtuvälised õiguskaitsemehhanismid.
Sellised mehhanismid võimaldavad lahendada vaidlusi erapooletult ega
jäta tarbijaid ilma riigisisese õiguse kohasest õiguskaitsest.
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8.
Liikmesriigid tagavad, et kasutajad saavad oma õigusi kohtus
maksma panna seoses videojagamisplatvormi teenustega vastavalt lõige
tele 1 ja 3.

9.
Komisjon julgustab videojagamisplatvormi teenuse osutajaid
jagama parimaid tavasid lõikes 4 osutatud kaasreguleerimise tegevusju
hendite kohta.

10.
Liikmesriigid ja komisjon võivad soodustada enesereguleerimist
artikli 4a lõikes 2 osutatud liidu tegevusjuhendite abil.

▼B
X PEATÜKK
KONTAKTKOMITEE

Artikkel 29
1.
Komisjoni egiidi all on asutatud kontaktkomitee. Komiteesse
kuuluvad liikmesriikide pädevate asutuste esindajad. Komitee eesistuja
on komisjoni esindaja ja see tuleb kokku kas eesistuja algatusel või
liikmesriigi delegatsiooni taotlusel.

2.

Kontaktkomitee ülesanded on järgmised:

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

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

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

d) arutada nende korrapäraste nõupidamiste tulemusi, mida komisjon
peab ►C2 televisiooniteenuse osutajate ◄, tootjate, tarbijate,
valmistajate, teenusepakkujate ning ametiühingute ja loometöö tegi
jate esindajatega;

e) hõlbustada liikmesriikide ja komisjoni vahelist teabevahetust audio
visuaalmeedia teenuseid käsitlevate reguleerivate meetmete hetkeolu
korra ja arengu üle, võttes arvesse liidu audiovisuaalpoliitikat ja
asjakohaseid tehnilisi arenguid;

f) uurida kõiki kõnealuse sektori arengusuundi, mille arutamine tundub
kasulikuna.
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XI PEATÜKK
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LIIKMESRIIKIDE REGULAATORASUTUSED JA -ORGANID

Artikkel 30
1.
Iga liikmesriik määrab ühe või mitu riiklikku regulaatorasutust
või-organit või mõlemad. Liikmesriigid tagavad, et kõnealused asutused
või organid on valitsusest juriidiliselt eraldiseisvad ning funktsionaalselt
sõltumatud oma valitsusest ja mis tahes muust avalik-õiguslikust või
eraõiguslikust asutusest. See ei piira võimalust, et liikmesriigid loovad
regulaatorasutusi, kes teevad järelevalvet eri sektorite üle.

2.
Liikmesriigid tagavad, et riiklikud regulaatorasutused või -organid
kasutavad oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt ning kooskõlas käes
oleva direktiivi eesmärkidega, eelkõige seoses meedia mitmekesisuse,
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse, tarbijakaitse, ligipääsetavuse,
mittediskrimineerimise ja siseturu nõuetekohase toimimise ning ausa
konkurentsi edendamisega.

Riiklikud regulaatorasutused või -organid ei küsi seoses neile liidu
õigust rakendavate riigisisese õigusega määratud ülesannete täitmisega
juhiseid teiselt asutuselt ega allu teise asutuse juhistele. See ei välista
riigiõiguse kohast järelevalvet.

3.
Liikmesriigid tagavad, et riiklike regulaatorasutuste või -organite
pädevus ja volitused ning vastutuse tagamise meetodid sätestatakse
üheselt mõistetavalt nende õiguses.

4.
Liikmesriigid tagavad, et riiklikel regulaatorasutustel või -organitel
on oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks ning ERGA töösse panus
tamiseks piisavad rahalised vahendid ja personal ning nõuete täitmise
tagamise volitused. Liikmesriigid tagavad, et riiklikel regulaatorasutustel
või -organitel on oma aastaeelarve, mis avalikustatakse.

5.
Liikmesriigid kehtestavad riigisiseses õiguses riikliku regulaatora
sutuse või -organi juhataja või seda ülesannet täitvate kollegiaalse kogu
liikmete ametisse nimetamise ja ametist vabastamise tingimused ja
korra, sealhulgas volituste kestuse. Kord peab olema läbipaistev, mitte
diskrimineeriv ja tagama vajaliku sõltumatuse. Riikliku regulaatorasu
tuse või -organi juhataja või riiklikus regulaatorasutuses või -organis
seda ülesannet täitvad kollegiaalse kogu liikmed võib ametist vabastada,
kui nad ei täida enam neile oma ülesannete täitmiseks nõutavaid tingi
musi, mis on eelnevalt liikmesriigi tasandil kehtestatud. Ametist vabas
tamine peab olema nõuetekohaselt põhjendatud, eelnevalt teatatud ja
avalikkusele kättesaadav.

6.
Liikmesriigid tagavad, et liikmesriigi tasandil on olemas toimivad
edasikaebamise mehhanismid. Edasikaebusi menetlev asutus, mis võib
olla kohus, on edasikaebuse pooltest sõltumatu.
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Kuni edasikaebuse lahendamiseni kehtib riikliku regulaatorasutuse või
-organi otsus, kui vastavalt liikmesriigi õigusele ei kohaldata ajutisi
meetmeid.

Artikkel 30a
1.
Liikmesriigid tagavad, et riiklikud regulaatorasutused või -organid
võtavad asjakohased meetmed, et anda üksteisele ja komisjonile käes
oleva direktiivi, eelkõige artiklite 2, 3 ja 4 kohaldamiseks vajalikku
teavet.
2.
Kui lõike 1 kohaselt toimuva teabevahetuse käigus saavad
riiklikud regulaatorasutused või -organid nende jurisdiktsiooni alla
kuuluvalt meediateenuse osutajalt teabe, et ta hakkab osutama teenust,
mis on tervikuna või peamiselt suunatud teise liikmesriigi vaatajaskon
nale, siis teavitab jurisdiktsiooni omava liikmesriigi regulaatorasutus või
-organ sihtliikmesriigi regulaatorasutust või -organit.
3.
Kui selle liikmesriigi regulaatorasutus või -organ, kelle territooriu
mile on suunatud teise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva meedia
teenuse osutaja teenused, saadab sellise teenuseosutaja tegevusega
seotud taotluse jurisdiktsiooni omava liikmesriigi regulaatorasutusele
või -organile, teeb viimati nimetatud regulaatorasutus või -organ kõik
endast oleneva taotluse menetlemiseks kahe kuu jooksul, ilma et see
piiraks käesoleva direktiivi kohaselt kohaldatavaid lühemaid tähtaegu.
Kui sihtliikmesriigi regulaatorasutusele või -organile saadetakse taotlus,
siis esitab ta jurisdiktsiooni omava liikmesriigi regulaatorasutusele või
-organile kogu teabe, mis võib taotluse menetlemisel abiks olla.

Artikkel 30b
1.
Luuakse audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaatorasutuste
rühm (ERGA).
2.
ERGA koosneb audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna riiklike
regulaatorasutuste või -organite esindajatest, kes vastutavad esmajoones
audiovisuaalmeedia teenuste järelevalve eest, või kui riiklik regulaator
asutus või -organ puudub, siis asjaomase riigi menetluste kohaselt
valitud muudest esindajatest. ERGA koosolekutel osaleb komisjoni
esindaja.
3.

ERGA ülesanded on järgmised:

a) pakkuda komisjonile tehnilisi eksperditeadmisi:
— komisjoni ülesande täitmisel tagada käesoleva direktiivi järje
pidev rakendamine kõigis liikmesriikides,
— komisjoni pädevusalasse kuuluvates audiovisuaalmeedia teenus
tega seotud küsimustes;
b) jagada kogemusi ja parimaid tavasid audiovisuaalmeedia teenuste
regulatiivse raamistiku kohaldamise kohta, sealhulgas ligipääsetavuse
ja meediakirjaoskuse kohta;
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c) teha koostööd ja tagada oma liikmetele teave, mis on vajalik käes
oleva direktiivi ja eelkõige selle artiklite 3, 4 ja 7 kohaldamiseks;
d) esitada komisjoni taotluse korral küsimuste tehniliste ja faktiliste
asjaolude kohta arvamusi artikli 2 lõike 5c, artikli 3 lõigete 2 ja 3,
artikli 4 lõike 4 punkti c ja artikli 28a lõike 7 kohaselt.
4.

ERGA võtab vastu oma töökorra.

▼B
XII PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 31
Käesoleva direktiiviga kooskõlastamata valdkondades ei mõjuta direk
tiiv liikmesriikide õigusi ega kohustusi, mis tulenevad kehtivatest tele
kommunikatsiooni ja ringhäälingut käsitlevatest konventsioonidest.

Artikkel 32
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeri
tavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
▼M1
Artikkel 33
Komisjon jälgib käesoleva direktiivi kohaldamist liikmesriikides.
Komisjon esitab hiljemalt 19. detsembril 2022 ja seejärel iga kolme
aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandusja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.
Komisjon esitab hiljemalt 19. detsembril 2026 Euroopa Parlamendile ja
nõukogule järelhindamise tulemuse, mis käsitleb käesoleva direktiivi
mõju ja lisandväärtust ja millele on asjakohasel juhul lisatud ettepa
nekud direktiivi läbivaatamiseks.
Komisjon teavitab kontaktkomiteed ja ERGAt nõuetekohaselt kummagi
tööst ja tegevusest.
Komisjon tagab, et kontaktkomiteele ja ERGA-le edastatakse liikmesrii
kidelt saadud teave kõigi nende poolt käesoleva direktiiviga koordinee
ritud valdkondades võetud meetmete kohta.

Artikkel 33a
1.
Liikmesriigid edendavad meediakirjaoskust ja võtavad meetmeid
selle arendamiseks.
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2.
Liikmesriigid esitavad hiljemalt 19. detsembril 2022 ja seejärel iga
kolme aasta järel komisjonile aruande lõike 1 kohaldamise kohta.
3.
Komisjon annab pärast kontaktkomiteega konsulteerimist välja
suunised selliste aruannete ulatuse kohta.
▼B
Artikkel 34
Direktiiv 89/552/EMÜ, mida on muudetud I lisa A osas loetletud direk
tiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi,
mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäeva
dega.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesole
vale direktiivile ning neid loetakse vastavalt II lisas esitatud
vastavustabelile.
Artikkel 35
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 36
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
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I LISA
A OSA
Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega
(märgitud artiklis 34)

Nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ
(EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/36/EÜ
(EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/65/EÜ
(ELT L 332, 18.12.2007, lk 27)

Ainult artikkel 1

B OSA
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad
(märgitud artiklis 34)
Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

89/552/EMÜ

3. oktoober 1991

97/36/EÜ

31. detsember 1998

2007/65/EÜ

19. detsember 2009
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VASTAVUSTABEL
Direktiiv 89/552/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 sissejuhatus

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 1 punkti a sissejuhatus

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatus

Artikli 1 punkti a esimene taane

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 1 punkti a teine taane

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 1 punktid b–m

Artikli 1 lõike 1 punktid b–m

Artikli 1 punkti n alapunkti i sissejuhatus

Artikli 1 lõike 1 punkti n sissejuhatus

Artikli 1 punkti n alapunkti i esimene taane

Artikli 1 lõike 1 punkti n alapunkt i

Artikli 1 punkti n alapunkti i teine taane

Artikli 1 lõike 1 punkti n alapunkt ii

Artikli 1 punkti n alapunkti i kolmas taane

Artikli 1 lõike 1 punkti n alapunkt iii

Artikli 1 punkti n alapunkti i neljas taane

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 punkti n alapunkti ii sissejuhatus

Artikli 1 lõike 3 sissejuhatus

Artikli 1 punkti n alapunkti ii esimene taane

Artikli 1 lõike 3 punkt i

Artikli 1 punkti n alapunkti ii teine taane

Artikli 1 lõike 3 punkt ii

Artikli 1 punkti n alapunkti ii kolmas taane

Artikli 1 lõike 3 punkt iii

Artikli 1 punkti n alapunkt iii

Artikli 1 lõige 4

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 2a lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 3 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 2a lõike 4 sissejuhatus

Artikli 3 lõike 4 sissejuhatus

Artikli 2a lõike 4 punkt a

Artikli 3 lõike 4 punkt a

Artikli 2a lõike 4 punkti b sissejuhatus

Artikli 3 lõike 4 punkti b sissejuhatus

Artikli 2a lõike 4 punkti b esimene taane

Artikli 3 lõike 4 punkti b alapunkt i

Artikli 2a lõike 4 punkti b teine taane

Artikli 3 lõike 4 punkti b alapunkt ii

Artikli 2a lõiked 5 ja 6

Artikli 3 lõiked 5 ja 6

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 3a

Artikkel 5

Artikkel 3b

Artikkel 6

Artikkel 3c

Artikkel 7

Artikkel 3d

Artikkel 8

Artikkel 3e

Artikkel 9

Artikkel 3f

Artikkel 10

Artikli 3g lõige 1

Artikli 11 lõige 2

Artikli 3g lõike 2 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 11 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatus

Artikli 3g lõike 2 esimese lõigu esimene taane

Artikli 11 lõike 3 esimese lõigu punkt a

Artikli 3g lõike 2 esimese lõigu teine taane

Artikli 11 lõike 3 esimese lõigu punkt b

Artikli 3g lõike 2 teine, kolmas ja neljas lõik

Artikli 11 lõike 3 teine, kolmas ja neljas lõik

Artikli 3g lõige 3

Artikli 11 lõige 4

Artikli 3g lõige 4

Artikli 11 lõige 1

Artikkel 3h

Artikkel 12

Artikkel 3i

Artikkel 13

Artikkel 3j

Artikkel 14
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Käesolev direktiiv

Artikkel 3k

Artikkel 15

Artikli 4 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 16 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 4 lõige 4

—

Artikkel 5

Artikkel 17

Artikkel 9

Artikkel 18

Artikkel 10

Artikkel 19

Artikkel 11

Artikkel 20

Artikkel 14

Artikkel 21

Artikkel 15

Artikkel 22

Artikkel 18

Artikkel 23

Artikkel 18a

Artikkel 24

Artikkel 19

Artikkel 25

Artikkel 20

Artikkel 26

Artikkel 22

Artikkel 27

Artikkel 23

Artikkel 28

Artikkel 23a

Artikkel 29

Artikkel 23b

Artikkel 30

Artikkel 24

Artikkel 31

—

Artikkel 32

Artikkel 26

Artikkel 33

—

Artikkel 34

—

Artikkel 35

Artikkel 27

Artikkel 36

—

I lisa

—

II lisa

