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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivis 2010/13/EL
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja
haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)
(Euroopa Liidu Teataja L 95, 15. aprill 2010)
Kogu direktiivi tekstis asendatakse sõna „teleringhääling“ asjaomases käändes sõnaga
„televisiooniteenus“ sobivas käändes.
Kogu direktiivi tekstis asendatakse sõna „ringhäälinguorganisatsioon“ asjaomases käändes
sõnadega „televisiooniteenuse osutaja“ sobivas käändes.
Kogu direktiivi tekstis asendatakse sõnad „audiovisuaalne äriline teadaanne“ asjaomases käändes ja
arvus sõnadega „audiovisuaalne äriteade“ sobivas käändes ja arvus.
Leheküljel 1 põhjenduses 5 ja leheküljel 10 põhjenduses 94
asendatakse
sõnad „meedia pluralism“ asjaomases käändes sõnadega „meedia mitmekesisus“ sobivas käändes.
Leheküljel 2 põhjenduses 12 ja leheküljel 4 põhjenduses 34
asendatakse
sõna „meediapluralism“ asjaomases käändes sõnadega „meedia mitmekesisus“ sobivas käändes.
Leheküljel 3 põhjendustes 21 ja 22 ning leheküljel 15 artikli 5 punktis c
asendatakse
sõna „veebileht“ asjaomases käändes ja arvus sõnaga „veebisait“ sobivas käändes ja arvus.
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Leheküljel 6 põhjenduses 46
asendatakse
„(46) Puudega inimeste ja vanemate inimeste õigus osaleda ja olla kaasatud liidu sotsiaal- ja
kultuuriellu on lahutamatult seotud kättesaadavate audiovisuaalmeedia teenuste osutamisega.
Kättesaadavus peaks hõlmama muu hulgas viipekeelt, subtiitreid, audiokirjeldust ning
kergesti mõistetavat menüüjuhtimist, kuid ei pruugi olla nendega piiratud.“
järgmisega
„(46) Puudega inimeste ja vanemate inimeste õigus osaleda ja olla kaasatud liidu sotsiaal- ja
kultuuriellu on lahutamatult seotud ligipääsetavate audiovisuaalmeedia teenuste osutamisega.
Ligipääsetavus peaks hõlmama muu hulgas viipekeelt, subtiitreid, audiokirjeldust ning
kergesti mõistetavat menüüjuhtimist, kuid ei pruugi olla nendega piiratud.“
Leheküljel 10 põhjenduses 87
asendatakse
sõna „tipptunni“ sõnadega „vaadatavuse tippaja“.
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