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EESTI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE 

KOMISJONI TEATIS RIIGIABI EESKIRJADE KOHALDAMISE KOHTA 
AVALIK-ÕIGUSLIKU RINGHÄÄLINGU SUHTES 

1. ÜLDKÜSIMUSED 

1.1. Alates 2001. aastast on avalik-õigusliku ringhäälingu valdkonnas toimunud hulk olulisi 
õiguslikke muutusi. Näiteks on võetud vastu makstavaid hüvitisi käsitlev otsus ja 
raamistik ning komisjoni selgitavad otsused, samuti audiovisuaalsete 
meediateenuste direktiiv. Kas nimetatud muutuste arvessevõtmiseks tuleks Teie 
arvates ajakohastada ringhäälinguteatist? Või ei ole toimunud muutused piisavad, et 
põhjendada uue teksti vastuvõtmist?  

Ringhäälingu valdkonnas, s.h avalik-õigusliku ringhäälingu arengus on alates 2001.a. 
toimunud tõepoolest mitmed olulised muutused. Tehnoloogia areng ja kanalite arvu kasv on 
mõjustanud neid tingimusi, milles tegutseb avalik-õiguslik ringhääling. Uute meediateenuste 
kiire areng on loonud ka avalik-õiguslikule ringhäälingule uusi võimalusi, kuid esitanud ka 
uusi väljakutseid ja teravdanud konkurentsi ringhäälingusektoris. Kuid avalik-õiguslikule 
ringhäälingu tegevuse alused, eesmärgid ja ülesanded on üldjoontes jäänud samaks ning tema 
roll demokraatlikus ühiskonnas on endiselt suur.  
Amsterdami protokoll ja 2001.a. ringhäälinguteatis kujutavad jätkuvalt selget ja piisavat 
õiguslikku alust Euroopa Liidu avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide tegevusele, 
sätestades üldised põhimõtted, mis on rakendatavad ka tegutsemisel uute meediateenuste 
oludes. Seepärast ei pea Eesti vajalikuks ja otstarbekaks asuda lähiajal uuendama kehtivat 
ringhäälinguteatist. 
 
1.2. Kuidas kirjeldaksite praegu audiovisuaalse meedia turul tegutsevate isikute vahelist 

konkurentsi? Võimalusel lisage vajalikud andmed juhtivate turul osalejate, nende 
turuosa ja selle arengu kohta ringhäälinguturul / reklaamiturul / muudel asjaomastel 
turgudel.  

Konkurents ringhäälinguturul on tihenenud ja tugevneb veelgi, kuna lisanduvad uued- 
digitaalsed telekanalid ning kasvab teleauditooriumi killustatus ja seega ka konkurents 
vaatajate ja reklaamiraha pärast.  
 
Eesti Vabariigi Riigikogu kiitis 2007. a jaanuaris heaks Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 
(http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XX10025&keel=en&pg=1&p
tyyp=RT&tyyp=X&query=ringh%E4%E4ling). Nimetatud dokumendiga loodi Eesti Raadiot 
ja Eesti Televisiooni ühendav kaasaegne avalik-õiguslik meediaorganisatsioon- Eesti 
Rahvusringhääling. Seadusega sätestati Eesti Rahvusringhäälingule (edaspidi 
rahvusringhääling) selged eesmärgid, ülesanded (sh ka ülesanded tegutsemiseks uues 
meedias), juhtimise struktuur, rahastamise alused ning järelevalve- ja kontrollimehhanismid.  
 
Rahvusringhäälingut rahastatakse põhiosas riigieelarvest. Rahvusringhääling ei edasta 
üldjuhul reklaami ja otsepakkumist ega võta vastu sponsorlusest saadavat toetust. 
Rahvusringhäälingu nõukogu võib erandkorras lubada reklaami või sponsorteabe edastamist, 
kui see kaasneb rahvusvahelise või avalikkusele suurt huvi pakkuva kultuuri või spordi 
suursündmuse ülekandeõigusega. 
 

http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XX10025&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=ringh%E4%E4ling
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XX10025&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=ringh%E4%E4ling
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Viimase 15 aasta jooksul toimunud protsessi tulemuseks on  Eesti (tele)ringhäälingu turg 
koondunud kahe välismaise korporatsiooni kätte: Schibsted (Eesti Meedia AS: Kanal 2, 
Kanale U) ja Modern Times Group (MTG: TV3, TV6, Viasat).  
Suurima vaadatavusega on Eestis kommertstekekanalid Kanal 2 ja TV3 ning neile järgneb 
avalik-õiguslik Eesti Televisioon. Reklaamituru kasvu, kehtiva seadusandluse ning Eesti 
Vabariigi  riigieelarveliste vahendite määramise otsuste tulemusel on kahel erakanalil oluliselt 
rohkem rahalisi ressursse, kuid samas vähem kohustusi, kui Eesti Televisioonil (vt. jooniseid 
1 ja 2). 
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Joonis 1 Erakanalite kasumlikkuse kujunemine aastatel 1999-2006 
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Joonis 2 EV riigieelarve, tele-reklaamituru ja avalik-õigusliku ringhäälingu riigieelarvelise eraldise kujunemine 
aastatel 1997-2006 

Lisaks olemasolevatele kommertskanalitele on turule sisenemas mitmed erakapitalil 
põhinevad uued televisiooni kanalid, mis konkurentsi veelgi teravdavad. 
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1.3. Mis suunas ringhäälinguvaldkond Teie arvates tulevikus areneb ja milliseks võivad 
kujuneda selle peamised probleemid? Kas praegused eeskirjad jäävad nimetatud 
muutuste korral asjakohaseks või tuleb neid kohandada? 

Ringhäälinguvaldkond on tänaseks selgelt palju laiem kui traditsioonilised raadio ja 
televisioon. Uute tehnoloogiate tulekuga on üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
pakkumise võimalused palju suuremad. Toetudes 2008. a veebruaris vastu võetud Eesti 
Rahvusringhäälingu arengukavale 2009-2012 ei ole küllastunud meediaühiskonnas  võimalik 
avalikku mõtteruumi kaitsta ja taastoota vaid klassikalisi ringhäälinguvorme (raadio ja 
televisioon) kasutades. Meediakasutuses muutuvad järjest tähtsamaks väikeste ja üliväikeste 
segmentide vajadused, huvid ja meediatarbimise stiilid. Traditsioonilised suurtele 
sihtrühmadele suunatud kanalid neid katta ei suuda. See tähendab, et “vanad” meediad peavad 
paratamatult lõimuma uue meediaga, kus igaüks võib olla sõnumi saatja 
(http://www.err.ee/ERR_arengukava_2009-2012.pdf).   
 
Eesti ringhäälingu kõige suuremaks probleemiks tuleb lugeda era-meediakanalite 
kommertsialiseerumist. Tugev kasumile orienteeritus ning reklaamijate surve  on suurendanud 
oluliselt meelelahutusliku programmi pakkumist ning vähendanud teiste žanrite – näiteks 
kodumaised laste-, publitsistika-, haridus-, kultuurisaated - osakaalu.  
 
Ringhäälinguvaldkonna kiire areng võib tulevikus kaasa tuua vajaduse asuda uuendama 
teatud regulatsioone, kuid ilmselt ei ole see lähituleviku küsimus. Hetkel loovad Amsterdami 
protokoll ja 2001.a. ringhäälinguteatis küllalt hästi toimiva aluse avalik-õigusliku 
ringhäälingu rahastamisele. Kuna äsja võeti vastu ka uus audiovisuaalsete meediateenuste 
direktiiv, siis hetkel puudub vajadus uuendada audiovisuaalmeedia valdkonda. 
 

2. KOKKUSOBIVUSE HINDAMINE ÜHISTURUGA EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 86 LÕIKE 2 
JA RINGHÄÄLINGUTEATISE ALUSEL 

2.1 Kooskõla avalike teenuste eest makstavaid hüvitisi käsitleva komisjoni otsuse ja 
raamistikuga1 

2.1.1. Kas läbivaadatud ringhäälinguteatis peaks Teie arvates hõlmama ka 
(vähemalt teatavaid) nõudeid,2 mis on sätestatud avalike teenuste eest 
makstavaid hüvitisi käsitlevas otsuses ja raamistikus? Palun selgitage oma 
vastust. 

Lähtuvalt Amsterdami protokollist on avalik- õigusliku ringhäälingu ülesannete määratlemine 
ja rahastamise mudel iga liikmesriigi enda otsustada.  
Läbivaadatud ringhäälinguteatis ei peaks sätestama täpsustavaid nõudeid, isegi osaliselt mitte, 
mis looksid üldised ja ühetaolised alused kõigile liikmesriikidele avaliku teenuse osutamise 
kohustuse ja hüvitise suuruse osas. Tuleb arvestada asjaoluga, et väikeste riikide avalik-
õigusliku meedia ülesanded on suurte riikide omast erinevad. 

                                                 
1 Komisjoni 28. novembri 2005. aasta otsus EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamise kohta üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava 
riigiabi suhtes (ELT L 312, 29.11.2005) ja ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest 
makstava hüvitisena (ELT C 297, 29.11.2005). 

2 Eri nõuetest saab ülevaate seletuskirja punktis 2.1. 

http://www.err.ee/ERR_arengukava_2009-2012.pdf
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2.1.2. Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis milliseid nõudeid peaks 

teatis hõlmama ning kas ja kuidas tuleks ringhäälingu valdkonda 
kohandada (vt samuti alljärgnevaid küsimusi, eelkõige ülemäärase 
hüvitamise kohta punktis 2.6). 

 
2.2. Avaliku teenuse osutamise määratlus 

2.2.1. Palun kirjeldage, kuidas on Teie riigis määratletud avaliku teenuse 
osutamine, eriti uue meediaga seotud tegevuse puhul. 

Avaliku teenuse osutamine on määratletud Eesti Rahvusringhäälingu seadusega (ERRS), 
millega on sätestatud rahvusringhäälingu eemärgid (ERRS § 4) ja ülesanded (ERRS § 5). 
 
§ 4. Rahvusringhäälingu eesmärk 

Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete 
täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, 
mis ükshaaval või kogumis: 
1) toetavad eesti keele ja kultuuri arengut; 
2) väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti 
riigi ja eesti rahvuse püsimist; 
3) aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule; 
4) aitavad kaasa Eesti majandusliku heaolu ja konkurentsivõime kasvule; 
5) aitavad kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele; 
6) selgitavad looduskeskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arendamise vajadust; 
7) väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit; 
8) aitavad kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalsele jäädvustamisele; 
9) tagavad igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamise. 
 

§ 5. Rahvusringhäälingu ülesanded 

(1) Käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks täidab Rahvusringhääling järgmisi avalikke 
ülesandeid: 
1) toodab vähemalt kahte teleprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogrammi. Programmid peavad olema 
avalikkusele üldkasutatavate vahenditega kättesaadavad. Teleprogrammide originaalsaated peavad 
Rahvusringhäälingu võimaluste piires olema maksimaalselt kättesaadavad vaegkuuljatele; 
2) teeb elektroonilise side võrkude kaudu mõistlikus mahus kättesaadavaks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud 
programmid ning saadete arhiivi; 
3) Rahvusringhäälingu nõukogu loal toodab muid meediateenuseid ja levitab nendega seotud tooteid; 
4) salvestab eesti rahvuskultuuri ja Eesti ajaloo seisukohalt olulise sündmuse või teose ja tagab nende salvestiste 
säilimise; 
5) tagab oma audiovisuaalsete arhivaalide kättesaadavuse seaduses sätestatud tingimustel. Arhiivi kasutamine 
tulunduslikuks tegevuseks toimub Rahvusringhäälingu nõukogu kehtestatud korras; 
6) levitab Eesti kultuuri ja ühiskonda tutvustavaid saateid ja meediateenuseid kogu maailmas; 
7) vahendab maailmakultuuri parimaid saavutusi; 
8) edastab saateid, mis Rahvusringhäälingu võimaluste piires vastavad kõigi rahvastikurühmade, sealhulgas 
vähemuste infovajadusele; 
9) hoiab ja arendab Rahvusringhäälingu professionaalset loomingulist ning tehnilist taset; 
10) tagab adekvaatse informatsiooni operatiivse edastamise elanikkonda või riiklust ohustavates olukordades; 
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11) kajastab oma uudistesaadetes ja teistes saadetes Eestis toimuvaid sündmusi võimalikult suurel määral. 

(2) Rahvusringhääling täidab teisi käesolevast seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid avalikke 
ülesandeid. 

(3) Rahvusringhääling korraldab oma programmide, saadete ja meediateenuste tutvustamist ning väärtustab talle 
kuuluvaid kaubamärke.  

 
Avaliku teenuse osutamine uue meediaga seotud tegevuste puhul on määratletud Eesti 
Rahvusringhäälingu arengukavaga 2009- 2012. 
Arengukava punkt 3.3 näeb ette, et kõigil rahvusringhäälingu programmidel on oma veebileht 
Internetis. Eesti Televisioon teeb tähtsamate sündmuste ülekanded kättesaadavaks Internetis 
ja mobiiliTVs ning programmi kodulehel. Rahvusringhääling toodab ja edastab pidevat 
uudisvoogu kolmes uudisteportaalis: etv24.ee (millel on ka eetriväljund ETV programmis 
teletekstina), selle venekeelne analoog novosti.etv24.ee, spordiportaal etvsport.ee.  
2009. a alustab Rahvusringhääling oma veebitoodete integreerimist ühtsesse keskkonda 
www.err.ee, eesmärgiga arendada see aastaks 2011 üheks külastatavamaks mitut meediat 
ühendavaks portaaliks Eestis.  
Järgnevatel aastatel suurendab Rahvusringhääling oma saadete ja programmide 
kättesaadavust uue meedia lahenduste kaudu. Saateid on võimalik uues meedias jälgida nii 
reaalajas kui ka viivitusega, nii otse veebist kui ka allalaetuna. Avatakse ka inglise- ja 
venekeelseid kodulehekülgi. 
 

2.2.2. Kas avaliku teenuse ja muu tegevuse vahelist erinevust tuleks täiendavalt 
selgitada? Kui jah, siis milliste meetmete teel seda võiks teha (kas 
liikmesriik peaks koostama näitliku loetelu äritegevuse liikidest, mis ei 
kuulu avaliku teenuse osutamise alla)? 

 
Seda võib püüda teha, kuid ilmselt on see praktikas väga keeruline ja poleks ka otstarbekas, 
kuna uute teenuste areng on väga kiire ja koostatud loetelu vananeks ilmselt kiiresti. Küll aga 
võib iga liikmesriik vajadusel seda määratleda oma siseriiklikes õigusaktides. 
 

2.2.3. Praeguse ringhäälinguteatise kohaselt võib avaliku teenuse osutamine 
hõlmata ka tegevust, mis ei ole seotud programmidega selle sõna 
traditsioonilises tähenduses. Selleks peab nimetatud tegevusel olema sama 
eesmärk – rahuldada ühiskonna demokraatlikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi vajadusi. Kas kirjeldatud sättes on piisavalt selgitatud, 
millistel juhtudel selline avaliku teenusega seotud tegevus on lubatud? 
Põhjendage oma vastust. Kui vastasite eitavalt, siis kas seda küsimust 
tuleks läbivaadatud ringhäälinguteatises veel selgitada?  

Iga tegevus, mis aitab rahuldada ühiskonna demokraatlikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
vajadusi, on põhjendatud. Uue meedia ajastul lülitatakse järjest enam avaliku teenuse 
osutamisse tegevusi, mis ei ole otseselt seotud programmidega. Noored ja aktiivse eluviisiga 
inimesed ei tarbi traditsioonilise meedia poolt loodud tooteid ning avalik huvi on ka nende 
inimesteni jõuda kasutades kõiki kaasaegseid uue meedia lahendusi. See põhimõte on 
kehtivas ringhäälinguteatises piisavalt selgelt esile toodud. 
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2.2.4. Kas Teie arvates võiks läbivaadatud ringhäälinguteatises võtta üle 
lähenemisviisi, mida komisjon on viimasel ajal kasutanud oma 
selgitavates otsustes (s.t uue meediaga seotud tegevuse puhul teostatakse 
eelhinnang, et teha kindlaks, kas tegevus kuulub avaliku teenuse 
osutamise alla)?  

Eelhindamise vajadus puudub.  
Kui läbivaadatud ringhäälinguteatis toob sisse eelhindamise võimaluse teatud teenuste või ka 
kõigi uue meedia teenuste puhul, võime üsna kiiresti jõuda olukorrani, kus avaliku teenuse 
osutamine lõppeb.  Avalik-õiguslik meediateenus pääseb mõjule ja omab maksimaalset efekti 
üksnes siis, kui seda parimal viisil esitada koos teenusega, mis tekitab laiemat huvi. 
Eelhindamine välistaks suure tõenäosusega igasuguse interaktiivsusel põhineva uue meedia, 
samuti nii uues, kui ka „vanas” meedias pakutavad spordiülekanded, mis tagavad avaliku 
teenuse osutamisel piisava tarbijaskonna. 
 
 

2.2.5. Kas läbivaadatud ringhäälinguteatises tuleks veel selgitada, millises 
ulatuses liikmesriik peab teostama avaliku teenuse osutamise 
eelhindamist?  

Vajadus puudub. 
 

2.2.6. Milliste teenuste või teenuste liikide puhul tuleks Teie arust teostada 
eelhinnang?  

Kui eelhindamise vajadus tekib, siis võiks selle otsustada liikmesriik ise ja lähtuda oma 
siseriiklikust praktikast ja vajadusest. 
 

2.2.7. Kas ringhäälinguteatises tuleks sätestada menetlusega seotud ja sisulised 
aluspõhimõtted, millest eelhinnangu andmisel lähtutakse (näiteks 
kolmandate isikute osalemine või võimalikud hindamiskriteeriumid, 
sealhulgas panus selgelt määratletud eesmärkide saavutamisse, kodanike 
vajadused, olemasolevad turupakkumised, lisakulud ja mõju 
konkurentsile)?  

Vajadus puudub. 
 

2.2.8. Selleks et teha kindlaks, kas tegevusel on avaliku teenuse omadused, on 
mitu võimalust. Mil määral tuleks nimetatud eri võimalused sätestada 
läbivaadatud ringhäälinguteatises? 

Vajadust täpsustada ringhäälinguteatist ei ole, iga liikmesriik määrab selle ise. 
 

2.3. Ülesande andmine ja järelevalve 

2.3.1. Palun kirjeldage, kuidas toimub Teie riigis avaliku teenuse osutamisega 
seotud ülesande andmine. Kas ülesande andmisele eelneva menetluse 
puhul tuleb konsulteerida avalikkusega? Mil määral on 
ringhäälinguorganisatsiooni ülesanded avaliku teenuse osutamisel 
sätestatud vastavates õigusaktides? Mil määral on rakendamisküsimused 
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ja tegevuse täpsete omaduste kindlakstegemine usaldatud avalik-
õiguslikule ringhäälingule? Kas sellised rakendusmeetmed on avalikud? 

Avaliku teenuse osutamisega seotud ülesande andmine on reguleeritud Eesti 
Rahvusringhäälingu seadusega. Ülesande andmisele eelneva menetluse käigus läbitakse kõik 
seaduseelnõu menetluse etapid, k.a konsulteerimine eelnevalt avalikkusega (huvigruppidega). 
Ringhäälinguorganisatsiooni ülesanded avaliku teenuse osutamisel on sätestatud Eesti 
Rahvusringhäälingu seaduse §-ga 5 (vt. küsimustiku punkt 2.2.1). 
 
Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-le 9 on rakendamisküsimused reguleeritud 
Eesti Rahvusringhäälingu arengukavaga. Arengukava koostatakse igal majandusaastal nii, et 
see hõlmab järgmist majandusaastat ja sellele järgnevat kolme majandusaastat. Arengukavas 
esitatakse rahvusringhäälingu vastava majandusaasta arengukavatsused, nende täitmiseks 
püstitatavad ülesanded ja põhjendused ning eelarvestrateegia arengukavatsuste täitmiseks. 
Rahvusringhäälingu juhatus esitab arengukava projekti rahvusringhäälingu nõukogule 
(koosneb Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tunnustatud asjatundjatest) 
kinnitamiseks. Kinnitatud arengukava edastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu 
Rahandusministeeriumile. Arengukava tehakse kõigile kättesaadavaks rahvusringhäälingu 
veebilehel.  
 

2.3.2. Palun selgitage, milliseid mehhanisme kohaldatakse Teie riigis avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide järelevalveks. Kuidas hindate 
oma kogemuse põhjal olemasolevaid järelevalvemehhanisme? Kas 
kolmandatel isikutel on Teie riigis piisavalt võimalusi kaebuse 
esitamiseks, kui nende arvates on rikutud asutamislepingut / jäetud 
täitmata avaliku teenuse osutamisega seotud (ja muud) kohustused?   

Avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni järelevalve mehhanism on sätestatud Eesti 
Ringhäälingu seaduse §-ga 34.   
Majanduskontrolli rahvusringhäälingu tegevuse üle teostab Riigikontroll vastavalt 
riigikontrolli seadusele. Tehnilise Järelevalve Amet teostab järelevalvet elektroonilise side 
seaduse täitmise üle elektroonilise side seaduses sätestatud korras. Kultuuriministeerium 
teostab järelevalvet ringhäälinguseaduse ning Eesti Rahvusringhäälingu seaduses sätestatud 
nõuete täitmise üle.  
 
Olemasolevad järelevalvemehhanismid on taganud tõhusa järelevalve ja on olnud piisavad. 
 
Lisaks on kolmandatel isikutele võimalus pöörduda kaebusega siseriiklikusse kohtusse või 
soovi korral Euroopa Komisjoni poole. 
 

2.3.3. Kas ringhäälinguteatises peaks täpsustama, millistel tingimustel tuleb 
ülesande andmiseks võtta vastu täiendav õigusakt (lisaks olemasolevatele 
üldsätetele), või piisab praegustest eeskirjadest? 

Täpsustamiseks vajadus puudub. 
 

2.3.4. Kas leiate, et ringhäälinguteatises tuleks anda rohkem selgitusi, et tagada 
avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide tõhusam järelevalve? 
Millised on Teie arvates (ringhäälingteatises kirjeldatud) volitatud 
ettevõtjast sõltumatu kontrolliasutuse eelised ja võimalikud puudused, 
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võrreldes muude kontrollimehhanismidega? Kas järelevalve peab 
hõlmama ka karistusmehhanisme selleks, et olla tõhus? Kui jah, siis 
milliseid?  

Ringhäälinguteatise täiendamiseks vajadus puudub. 
 
Kontrolliasutuse eeliseks on ennekõike sõltumatus ja asjatundlikkus, puuduseks ressursside 
puudus. 
 
Karistusmehhanisme vajalikuks ei pea.   
 

2.3.5. Kas riigi tasandil tuleks luua kaebemenetlused, mis võimaldaksid 
erasektori ettevõtjatel selgitada välja, millistes piirides avalik-õiguslik 
ringhääling tohib tegutseda? Kui jah, siis mis vormis need menetlused 
tuleks kehtestada? 

Eraõiguslikele juriidilistele isikutele eraldi kaebemenetluse loomine ei ole otstarbekas. 
Vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 31 on füüsilistel isikutel ning eraõiguslikel 
juriidilistel isikutel võimalik pöörduda kaebustega rahvusringhäälingu eetikanõuniku poole. 
Lisaks lahendab sarnaseid küsimusi Pressinõukogu. 
 

2.4. Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide kahesugune rahastamine  

2.4.1. Milline on Teie arvates (osaliselt) riigi rahastatavate tasuliste teenuste 
eeldatav mõju konkurentsile? 

Kui nimetatud teenused on osa avalik-õiguslike ülesannete täitmisest ja pakuvad võimalusi 
näiteks noortele saada osa uutest kvaliteetse sisuga meediateenustest, siis väärivad nad 
toetamist ja on õigustatud tugevneva konkurentsi keskkonnas. 
 

2.4.2. Kas tasulisi teenuseid tuleks käsitleda puhtärilise tegevusena või võivad 
need teataval juhul moodustada osa avaliku teenuse osutamisest? Kas 
leiate, et avaliku teenuse osutamise raames pakutavad tasulised teenused 
peaksid seetõttu näiteks piirduma teenustega, mida turul ei pakuta? Või 
võiks tasulisi teenuseid Teie arvates teataval juhul käsitleda osana avaliku 
teenuse osutamisest? Kui jah, siis millisel juhul. Kas seejuures tuleks 
arvestada näiteks avaliku teenuse eesmärke ja kodanike vajadusi, sarnaste 
teenuste olemasolu turul, avaliku teenuse osutamise kohustuse 
mittevastavust tegelikele vajadustele või olemasolevate rahaliste 
vahendite ebapiisavust kodanike teatavate vajaduste rahuldamiseks?  

Teatud meediateenuste pakkumine rahvusringhäälingu poolt on põhjendatud avalike huvidega 
ja rahvusringhääling peaks siin saama võimaluse ka edaspidi pakkuda oma eesmärkidest 
tulenevaid teenuseid kõigile elanikegruppidele, ka noortele. Igal liikmesriik saab siin 
määratleda täpsemalt reeglid, et tagada maksumaksja raha otstarbeka kasutamise. 
 
Ühtlasi tuleb arvestada, et avaliku teenuse osutamise raames pakutavad tasulised teenused 
võivad moodustada osa avaliku teenuse osutamisest, kui nende eesmärgid kattuvad 
rahvusringhäälingu üldiste eesmärkidega.  
Rahvusringhäälingu poolt pakutava teenuse osutamise tasulisus tuleneb ka Eesti 
Rahvusringhäälingu seadusest (ERRS). Näiteks sätestab ERHS § 5 lg 3 rahvusrinhäälingule 
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kohustuse väärtustada talle kuuluvaid kaubamärke ning ERHS § 8 lg 2 p-st 4 tuleneb kohustus 
mitte võõrandada enda vara tasuta või tasu eest, mis on väiksem selle vara harilikust 
väärtusest. ERRS-s nimetatud nõuete täitmise eelduseks on teenuse osutamine tasu eest, mis 
iseenesest ei välista ega piira selle teenuse hindamist avaliku teenuse osana.  
 
 

2.5. Läbipaistvusnõuded 

2.5.1. Mil määrab tegeleb Teie riigi avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon 
äritegevusega? Kas avaliku teenuse osutamine on struktuuriliselt või 
funktsionaalselt eraldatud äritegevusest? 

Võimalused rahvusringhäälingul tegeleda äritegevusega on sätestatud Eesti 
Rahvusringhäälingu seaduse § 7 lõike 5 alusel.  

Äritegevusega seotud kulud on : 
1) tulud oma saadete ja meediateenuste ülekande- ja levitamisõiguse müügist; 
2) tulud arhiivimaterjalide kasutada andmisest tulunduslikuks tegevuseks; 
3) tulud Rahvusringhäälingu vara müügist; 
4) intressid ja muud finantstulud; 
5) Rahvusringhäälingu toodete ja teenuste müügi tulud, mis ei ole vastuolus 
Rahvusringhäälingu eesmärkidega; 
6) muud Rahvusringhäälingu tegevusest saadud tulud, mis ei ole vastuolus 
Rahvusringhäälingu eesmärkidega ja mille on heaks kiitnud Rahvusringhäälingu nõukogu. 
Kuna rahvusringhääling ei edasta üldjuhul reklaami ja otsepakkumist ega võta vastu 
sponsorlusest saadavat toetust ei ole avaliku teenuse osutamine struktuuriliselt või 
funktsionaalselt eraldatud äritegevusest. 
 

2.5.2. Kas äritegevus on Teie arvates vaja muust tegevusest struktuuriliselt või 
funktsionaalselt eraldada? Kui jah, siis miks? Milline oleks struktuurilise 
või funktsionaalse eraldamise positiivne ja negatiivne mõju? 

Kuna rahvusringhääling ei edasta üldjuhul reklaami ja otsepakkumist ega võta vastu 
sponsorlusest saadavat toetust ei ole vajadust äritegevust muust tegevusest eraldada. 
 
Kuna aktiivne äritegevus ei saa olla rahvusringhäälingu põhieesmärgiks, siis ei kujuta see ka 
märkimisväärset osa rahvusringhäälingu tulude allikana. 
 

2.5.3. Kas Teie riigi kogemuste põhjal saaks täiustada olemasoleva 
ringhäälinguteatisega ettenähtud kulude jaotamise eeskirju? Kui jah, siis 
tooge näiteid hea tava kohta. Või on praegused eeskirjad piisavad? 

Praegused eeskirjad on piisavad. 
 

2.5.4. Vaadake oma vastuseid eelmistele küsimustele (2.5.1, 2.5.2 ja 2.5.3). Kas 
leiate nende põhjal, et läbipaistvusnõudeid tuleks läbivaadatud 
ringhäälinguteatises rohkem selgitada? 

Vajadus puudub. 



 - 10 - 

 
2.6. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. Ülemäärase hüvitamise välistamine 

2.6.1. Kas ringhäälinguteatis peaks Teie arvates sisaldama nõuet, et 
liikmesriigid kehtestaksid selged põhimõtted, mille alusel määrata 
kindlaks hüvitise suurus? 

Vajadus puudub, võiks jääda vajadusel iga liikmesriigi enda määrata. 
 

2.6.2. Kas leiate, et olemasolevas ringhäälinguteatises sätestatud nõuded 
tagavad piisavalt avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
finantsstabiilsuse? Või piiravad praegused eeskirjad ülemääraselt avalik-
õigusliku ringhäälingu mitmeaastast finantsplaneerimist? 

Praegused eeskirjad on piisavad. 
 

2.6.3. Millisel juhul oleks põhjendatud, et avalik-õigusliku 
ringhäälinguorganisatsiooni eelarves tekib aasta lõpus ülejääk? Kas üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid käsitleva otsuse ja raamistiku vastavad 
nõuded (vt seletuskirjas esitatud ülevaade, eelkõige aastase tulu puhul 
kehtiv 10 % ülempiir) võiks Teie arvates võtta üle uude 
ringhäälinguteatisse?  

Vajadus ringhäälinguteatist täiendada puudub. 
Kuna Eesti riigieelarve seadus näeb ette, et tulud ja kulud tuleb hoida tasakaalus, siis tekkiv 
aasta lõpu ülejääk on teoreetiline ning ülejäägi kasutamise võimalused võiksid jääda vajadusel 
iga liikmesriigi enda määrata. 
 

2.6.4. Millised kaitsemeetmed/piirangud tuleks kehtestada, et vältida 
konkurentsi ebaproportsionaalset moonutamist (kas 10 % piiresse jääv 
tulu peaks jääma avalik-õiguslikule ringhäälinguorganisatsioonile, et ta 
kasutaks seda oma äranägemisel avaliku teenuse osutamisega seotud 
ülesanneteks, või peaks see olema sihtotstarbeline, nii et varusid saab 
kasutada ainult eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel / projektide 
jaoks? Kas liikmesriik peaks avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni 
rahalised vajadused ümber hindama, kui viimase eelarves tekib pidevalt 
ülejääk?) 

Eesti on astunud omaltpoolt suure sammu turu jagamise osas, kuna rahvusringhääling, 
erinevalt teistest ringhäälinguorganisatsioonidest, ei edasta üldjuhul reklaami ja 
otsepakkumist ega võta vastu sponsorlusest saadavat toetust. 
Ülejäägi tekkimise võimalus harukordne (näiteks seoses investeeringutega) ja siin 
ümberhindamist teha ei oleks vaja. 
 

2.6.5. Kas olemasoleva ringhäälinguteatise eeskirjad võivad Teie arvates võtta 
avalik-õiguslikelt ringhäälinguorganisatsioonidelt stiimuli vahendite 
kokkuhoidmiseks? Kui jah, siis kuidas seda olukorda saaks parandada? 
Millised mehhanismid on kujunenud Teie riigis heaks tavaks? 

Kehtiv ringhäälinguteatis annab aluse vahendite kokkuhoiuks. 
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Rahvusringhäälingul on kindel stiimul vahendite kokkuhoidmiseks, kuna eraldatavad 
vahendid on piiratud, samuti puudub võimalus vahendeid omal initsiatiivil suurendada 
reklaami või sponsorluse  keelu tõttu.  
 
Rahvusringhääling on tihedalt seotud ka aruandluskohustusega. Eesti Rahvusringhäälingu 
seaduse § 32 näeb  ette regulaarse aruandluse riigieelarve raha kasutamise kohta. 
Rahvusringhäälingu eelarve menetlemine on läbipaistev ja avalik protsess. Rahvusringhääling 
tegutseb avalikkuse huvides, seda finantseeritakse avalikkuses saavutatud konsensuse alusel 
ning avalikkus kontrollib ka selle tegevust.  
 

2.6.6. Millisel juhul on Teie arvates õigustatud, et avalik-õiguslik 
ringhäälinguorganisatsioon teenib kasumit? 

Kasumi teenimine ei ole, ega peaks olema rahvusringhäälingu eesmärgiks. 
 

2.7. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. Turumoonutuste keelustamine, kui 
need ei ole vajalikud avaliku teenuse eesmärgi täitmiseks 

2.7.1. Millised mehhanismid on Teie riigis loodud selleks, et erasektori 
ettevõtjad saaksid vaidlustada avalik-õigusliku 
ringhäälinguorganisatsiooni väidetava konkurentsivastase tegevuse? Kas 
need mehhanismid tagavad Teie arvates piisava ja tõhusa kontrolli? Kas 
otsuse tegemisel kulude ülemäärase hüvitamise üle võetakse arvesse 
tõendeid selle kohta, et avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon on 
hoidnud konkurentsivastase tegevuse (nt tegelikust madalamate hindade) 
kaudu oma tulusid tavapärasest madalamana? 

Eesti konkurentsiseaduse (KonkS) kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe 
sõlmimine ja  kooskõlastatud tegevus ettevõtjate vahel, samuti konkurentsi 
kahjustav ettevõtjate ühenduse otsus (KonkS § 4) ning turgu valitseva ettevõtja seisundi 
kuritarvitamine (KonkS §16) . Kui mis tahes ettevõtja oma turusuhetes osalemisel neid sätteid 
rikub, on konkurentidel võimalik pöörduda taotlusega Konkurentsiameti poole, et amet uuriks 
esitatud väidete paikapidavust.  
 
Lisaks on kolmandatel isikutele võimalus pöörduda kaebusega siseriiklikusse kohtusse või 
soovi korral Euroopa Komisjoni poole. 
 

2.7.2. Kas leiate, et ringhäälinguteatis peaks selleks, et vältida avalik-õigusliku 
ringhäälinguorganisatsiooni võimalikku konkurentsivastast tegevust (eriti 
väidetavalt tegelikust madalamate hindade kasutamist) sisaldama nõudeid, 
mis sunniksid nimetatud organisatsiooni pidama oma äritegevuse puhul 
kinni turutingimustest ja komisjoni selgitavatest otsustest ning 
kehtestaksid samuti asjakohased kontrollimehhanismid?  

Vajadus puudub. 
 

2.7.3. Kas tegelikust madalamate hindade kindlakstegemise meetodeid tuleks 
Teie arvates rohkem täpsustada, lisades uude teatisse muu hulgas 
näitajaid, mida saaks kasutada olemaolevas teatises osutatud meetodite 
asemel? Viidake kriteeriumidele, mida kasutatakse Teie riigis avalik-
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õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni hinnapoliitika hindamiseks ja mis 
võiksid olla eeskujuks hea tava kujundamisel. 

Vajadus puudub. 
 

2.7.4. Kas ringhäälinguteatises tuleks Teie arvates täpsustada riigi vahendite 
kasutamist peamiste spordivõistluste ülekandeõiguse omandamiseks? Kui 
jah, siis millised täiendavad nõuded tuleks ringhäälinguteatises kehtestada 
ja kuidas need aitaksid lahendada konkreetseid konkurentsiprobleeme, 
mis võivad tuleneda riigilt saadavast abist? Või piisaks sellest, et 
kahjulikku mõju, mis võib tekkida konkurentsile, kui avalik-õiguslik 
ringhäälinguorganisatsioon omandab ülekandeõiguse, käsitletaks üksnes 
konkurentsieeskirjades? 

Vajadus puudub. 
 

2.8. Muud küsimused 

2.8.1. Kas leiate, et väiksemate liikmesriikide raskustele osutamine on vajalik?  

Väiksemate liikmesriikide raskustele osutamine on teatud juhtudel õigustatud ja vajalik.  
Probleem ei ole seotud n.ö püsivate raskustega, vaid arvestada tuleks väikeste riikide 
eripäraga ja piiratud võimalustega. Väiksema liikmesriigi jaoks on rahvusringhäälingu 
omamine oma kultuuri- ja rahvusliku identiteedi säilitamise ja rahvuskultuuri arengu 
seisukohalt eriti suure tähtsusega ning seepärast peaks rahvusringhäälingule olema tagatud 
soodsad ja vabad arengutingimused ka uute meediateenuste osutamisel.  
 

2.8.2. Millised on Teie arvates väiksematele liikmesriikidele iseloomulikud 
raskused ja kuidas neid tuleks arvesse võtta? 

Väiksem audiovisuaalsektor, väiksem auditoorium ja rahaliste vahendite piiratus mõjustavad 
otseselt ka tegutsemise tingimusi ning konkurentsivõimet. Rahvusringhäälingu roll 
rahvuskultuuri kandjana ja ühiskonna sotsiaalse sidususe olulise mõjurina eeldavad talle 
soodsate tingimuste loomist ja avaraid tegutsemisvõimalusi erinevates meediavormides, s.h. 
uute meediateenuste alal. Seepärast peaks jätma rahvusringhäälingu tegevuse kesksed 
aspektid liikmesriikide endi määrata, kes teevad seda oma vajadustest ja eripärast lähtuvalt. 
 

3. LÕPPMÄRKUSED 

3.1. Palun selgitage, kuidas võib praeguste eeskirjade muutmine Teie arvates mõjutada 
näiteks uuenduslike teenuste väljatöötamist ja üldisemalt töökohtade loomist ja 
majanduskasvu meediasektoris, tarbijate valikuvõimalusi, audiovisuaalsete ja muud liiki 
meediatoodete kvaliteeti ja kättesaadavust, massiteabevahendites esitatavate arvamuste 
paljusust ja kultuurilist mitmekesisust.  

Nagu eespool märgitud, ei pea me vajalikuks kehtiva ringhäälinguteatise muutmist ja teeme 
ettepaneku pikendada ringhäälinguteatise kehtivusaega vähemalt järgnevad kolm aastat. 
 
3.2. Mil määral suurendaksid eespool kirjeldatud võimalikud muudatused Teie arvates 

halduskoormust ja kontrollimisega seotud kulusid?  
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Muudatused oleksid halduskoormust suurendavad. 
 
3.3. Kas leiate, et tänu kirjeldatud muudatustele paraneks õigusraamistik? 

Ei näe hetkel vajadust muuta kehtivat ringhäälinguteatist. 
 
3.4. Kas Teie arvates mõjuksid küsimustikus kirjeldatud muudatused pigem positiivselt või 

negatiivselt? Palun selgitage oma vastust. 

Küsimustikus kirjeldatud muudatused võiks avalik- õigusliku ringhäälingu jaoks luua teatud 
ebaselguse ja kitsendada liikmesriikide pädevust avalik- õigusliku ringhäälingu tegevuse 
korraldamisel ja rahastamisel (eriti tähtis väiksemate riikide puhul).  
Suurteks muudatusteks puudub praegu selge vajadus, kuna õiguskindluse ning hea 
valitsemistava printsiibist lähtudes, peab Euroopa Liidu poolt täitmiseks või juhindumiseks 
kohustuslik orientiir püsima muutumatuna ajavahemiku, mis võimaldaks instrumendil 
kohanduda ning ilmutada puudused.  
Arvestades avalik- õigusliku ringhäälingu eripära on avalik- õigusliku ringhäälingu 
regulatsioon suures osas liikmesriikide endi pädevuses, mistõttu ei peaks komisjon asuma 
liikmesriigi otsustusruumi üle reguleerima. Komisjoni poolsed juhendid ning eeskirjad 
võiksid jääda piisavalt abstraktseks tagamaks per-casu otsustamise võimaluse ning 
liikmesriikide otsustuspädevuse säilimise.  
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