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Tarkistus  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan Poistetaan. 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle 

sen alustalle ladatun 1 kohdassa 

tarkoitetun sisällön; 

 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

 

d) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa 

arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle; 

 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä; 

 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 
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Or. en 

 

Tarkistus  880 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan Poistetaan. 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle 

sen alustalle ladatun 1 kohdassa 

tarkoitetun sisällön; 

 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

 

d) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa 

arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle; 

 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä; 

 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 
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b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan Tällaisissa käytännesäännöissä kuvatuilla 
toimenpiteillä tarpeen mukaan 

Or. en 

 

Tarkistus  882 

Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan 

esimerkiksi 

Or. en 

 

Tarkistus  883 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan Näillä toimenpiteillä tarpeen mukaan 

esimerkiksi 

Or. en 

 

Tarkistus  884 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

a) sovelletaan videonjakoalustojen 

tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 

12 artiklan mukaisesti 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden 

hyväksymiä väkivaltaan tai vihaan 
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sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

yllyttämisen ja sisällön, joka saattaa 

haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystä, käsitteitä ja 

määritelmiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  886 

Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

a) vahvistetaan videonjakoalustojen 

tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 

12 artiklan mukaisesti 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuun väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämiseen ja sisältöön, joka 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä 

tai moraalista kehitystä, liittyvät käyttäjien 

oikeudet ja velvollisuudet; 

Or. en 

 

Tarkistus  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

a) määritellään videonjakoalustojen 

tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 

12 artiklan mukaisesti 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuun väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämiseen ja sisältöön, joka 
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sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä tai 

henkistä kehitystä, liittyvät käyttäjien 

oikeudet ja velvollisuudet ja sovelletaan 

niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä, ja 

sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

a) tarkennetaan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettujen väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen ja sisällön, joka saattaa 

haitata alaikäisten fyysistä tai henkistä 

kehitystä, ominaisuudet ja sovelletaan 

näitä määritelmiä videonjakoalustojen 

tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 

12 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  889 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määritellään 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, joka 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä 

tai moraalista kehitystä, ja sovelletaan näitä 

a) määritellään väkivaltaan tai vihaan 

yllyttämisen käsitteet, laiton sisältö ja 

sisältö, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 

ja sovelletaan näitä määritelmiä 
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määritelmiä videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  890 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle 

sen alustalle ladatun 1 kohdassa 

tarkoitetun sisällön; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen 

alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun 

sisällön; 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

avoimia mekanismeja, joilla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat 

ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle 

videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalle 

ladatun 1 kohdassa tarkoitetun sisällön; 

Or. en 
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Tarkistus  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen 

alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun 

sisällön; 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

helppokäyttöisiä mekanismeja, joilla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat 

ilmiantaa tai ilmoittaa kyseiselle 

videonjakoalustan tarjoajalle sen alustalle 

ladatun 1 kohdassa tarkoitetun sisällön; 

Or. en 

 

Tarkistus  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) b alakohdan mukaisesti 

käyttöönotetun mekanismin on 

perustuttava avoimuuteen, sen yhteydessä 

on informoitava videonjakoalustan 

käyttäjää ja ilmoitettava julkisesti 

toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 

ilmiannetun ja/tai ilmoitetun sisällön 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon; 

Or. en 

Perustelu 

Entinen f alakohta. Siirretty, koska sopii loogisesti paremmin b alakohdan, jossa myös 

käsitellään ilmianto- ja ilmoitusmekanismeja, jälkeen. 

 

Tarkistus  895 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  896 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

tunnetulle sisällölle, joka saattaa haitata 

alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystä; 

Or. en 

Perustelu 

Tämän direktiivin ei pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä direktiivissä 2000/31/EY säädetään. 

 

Tarkistus  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä tai henkistä kehitystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  898 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa 

arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  899 

Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarpeeton, koska sisällönsuodatusjärjestelmiä voidaan asentaa verkko- tai ohjelmistotasolla. 

 

Tarkistus  900 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, 

joka saattaa haitata alaikäisten fyysistä, 

Poistetaan. 
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henkistä tai moraalista kehitystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä, henkistä 

tai moraalista kehitystä; 

e) tarjotaan käyttöön 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä tai 

henkistä kehitystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  902 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  903 

Dita Charanzová 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämän direktiivin ei pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä direktiivissä 2000/31/EY säädetään. 

 

Tarkistus  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten b 
alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

avoimia, helppokäyttöisiä ja vaikuttavia 

menettelyjä, joita sovelletaan käsiteltäessä 

ja ratkaistaessa videonjakoalustojen 

tarjoajan ja sen käyttäjien välisiä kiistoja, 

jotka koskevat b–e alakohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamista ja sitä, missä määrin ne ovat 

käytännesääntöjen mukaisia. 

Or. en 
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Perustelu 

Komission ehdotuksesta ei selviä tarve kehittää riidanratkaisumekanismeja ja määritellä, 

kenen pitäisi kehittää niitä, jos tämän direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan 

videonjakoalustoja. Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan tämä huomioon. 

 

Tarkistus  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille 

b alakohdassa tarkoitettujen ilmiantojen ja 

ilmoitusten pätevyyden ja sen, miten ne on 

otettu huomioon. 

Or. en 

 

Tarkistus  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 
videonjakoalustojen käyttäjille, miten 

b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla selitetään 

avoimesti videonjakoalustojen käyttäjille, 

miten b alakohdassa tarkoitetut ilmiannot 

ja ilmoitukset on otettu huomioon. 

Or. en 
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Tarkistus  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Se, mikä on asianmukainen 

toimenpide 1 kohdan soveltamiseksi, 

määritetään ottaen huomioon kyseessä 

olevan sisällön luonne, siitä mahdollisesti 

aiheutuva haitta, suojeltavien henkilöiden 

ryhmän ominaisuudet sekä kyseeseen 

tulevat oikeudet ja oikeutetut edut, 

mukaan lukien videonjakoalustojen 

tarjoajien sekä sisällön luoneiden ja/tai 

videonjakoalustalle ladanneiden 

käyttäjien oikeudet ja oikeutetut edut 

samoin kuin yleinen etu. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä tarkistus liittyy 1 artiklan 1 kohdan 19 alakohdan (28 a artiklan 2 kohta) poistamiseen. 

Jos molemmat hyväksytään, tästä tekstistä pitäisi tulla 1 artiklan 1 kohdan 19 alakohta 

(28 a artiklan 2 kohdan a alakohta). 

 

Tarkistus  908 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

Poistetaan. 
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4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi Euroopan 

komission on kannustettava 

yhteissääntelyyn siten kuin 4 artiklan 

7 kohdassa säädetään hyväksymällä 

suuntaviivoja, joilla varmistetaan, että 

käytännesäännöt ovat tämän direktiivin 

säännösten mukaisia ja että niissä 

noudatetaan täysimääräisesti 

perusoikeuskirjan, etenkin sen 

52 artiklan, velvoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 
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tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava videonjakoalustoihin 

liittyviä palveluja koskevat vaatimukset 

täyttävien sosiaalisen median alustojen 

osalta itse- ja yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

Or. es 

 

Tarkistus  911 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiot voivat 

kannustaa yhteissääntelyaloitteisiin siten 

kuin 4 artiklan 7 kohdassa säädetään, 

tämän kuitenkaan rajoittamatta 

sääntelytoimenpiteiden käyttöönottamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  912 

Milan Zver 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiot voivat 

kannustaa yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 
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Or. en 

 

Tarkistus  913 

Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava itsesääntelyyn. 

Or. en 

 

Tarkistus  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että videonjakelualustojen tarjoajat 

tarkastavat toimintansa ja julkaisevat 

tulokset säännöllisesti 1 kohdassa 

tarkoitettujen menettelysääntöjen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  915 

Silvia Costa 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

asianmukaisuus. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on yhdessä 

komission ja ERGAn kanssa helpotettava 

sellaisten unionin käytännesääntöjen 

laatimista, jotka sisältävät suuntaviivat 

ehdoista ja edellytyksistä, joita sovelletaan 

tämän artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa tarkoitetun sisällön 

poistamiseen unionin lainsäädännön ja 

perusoikeuskirjan mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavat mekanismit, joilla arvioidaan 

videonjakoalustojen tarjoajien toteuttamien 

tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
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tarkoitettujen toimenpiteiden 

asianmukaisuus erityisesti sananvapauden 

ja tiedonvälityksen vapauden osalta. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus  917 

Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on yhdessä 

komission ja ERGAn kanssa otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan säännöllisesti 

videonjakoalustojen tarjoajien toteuttamien 

2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden avoimuus, tarpeellisuus, 

vaikuttavuus ja oikeasuhteisuus erityisesti 

sananvapauden ja tiedonvälityksen 

vapauden osalta. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 4. Jäsenvaltioiden on otettava 
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käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. Kun yhteissääntely ja 

itsesääntely osoittautuvat tehottomiksi, 

kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 

käyttää toimivaltaansa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  919 

Dietmar Köster 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille ja annettava niille 

tosiasiallinen toimivalta siinä tapauksessa 

ja siltä osin, että itse- tai yhteissääntely ei 

ole tehokasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden avoimuus, tarpeellisuus, 

vaikuttavuus ja oikeasuhteisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

asianmukaiselle kansalliselle 

viranomaiselle, mahdollisesti 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus  921 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden avoimuus, tarpeellisuus, 

oikeasuhteisuus ja asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

asianmukaisuus. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

raportoidaan 2 kohdan ja 2 kohdan 

a alakohdan mukaisesti toteutettujen 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja 

vaikuttavuudesta. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä viitataan omaan 2 kohdan a alakohtaan tulevan uudelleennumeroinnin seurauksena. 

 

Tarkistus  923 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  925 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

Poistetaan. 
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tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle, mikäli kaikki tämän direktiivin 

tarkoitusta varten toteutetut toimenpiteet, 

joilla rajoitetaan laittoman sisällön 

levittämistä verkossa tai muulla tavoin 

yleiseen tietoisuuteen saattamista, ovat 

perusoikeuskirjan mukaisia sekä 

rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä ja 

oikeasuhteista, ja niihin on hankittu 

ennalta oikeuden lupa. Tällaisia 

toimenpiteitä määrättäessä niissä on 

noudatettava sovellettavan unionin 

lainsäädännön edellytyksiä, kuten 

soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 

14 ja 15 artiklassa tai 

direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 
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Tarkistus  927 

Marietje Schaake 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Määrätessään laittomaksi 

todettuun sisältöön liittyviä toimenpiteitä 

jäsenvaltioiden on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 
Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

5. Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 
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tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  929 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Tällaisia toimenpiteitä määrättäessä niissä 

on noudatettava sovellettavan unionin 

lainsäädännön edellytyksiä, kuten 

soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 

ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 

25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämän direktiivin ei pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä direktiivissä 2000/31/EY säädetään. 

 

Tarkistus  930 

Dietmar Köster 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

yksityiskohtaisempia tai tiukempia 

toimenpiteitä erityisesti laittomalle 

sisällölle mutta ei pelkästään sille. 

Tällaisia toimenpiteitä määrättäessä niissä 

on noudatettava sovellettavan unionin 

lainsäädännön edellytyksiä, kuten 

soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 

14 ja 15 artiklassa tai 

direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltioita ei estetä 

määräämästä videonjakoalustojen 

tarjoajille yksityiskohtaisempia tai 

tiukempia toimenpiteitä etenkään 

laittomalle sisällölle. Tällaisia 

toimenpiteitä määrättäessä niissä on 

noudatettava sovellettavan unionin 

lainsäädännön edellytyksiä, kuten 

soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 

ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 

25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. fr 
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Tarkistus  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltiot voivat määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 

1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Perustelu 

Siirretty 28 a artiklan 2 kohdan 2 alakohdan f alakohtaan ja muutettu tällä kohdalla. 

 

Tarkistus  934 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  935 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

6. Jäsenvaltioiden on 

lainkäyttövaltansa puitteissa otettava 

käyttöön hallinnollisia valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä Euroopan unionin 

perusoikeuskirjaan kirjattujen vapauksien 

ja oikeuksien mukaisesti, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 
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toimenpiteiden soveltamiseen. tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. Tämä 

säännös ei rajoita kansallisen siviili- tai 

rikoslainsäädännön mukaisia 

oikeussuojakeinoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä ja että niistä 

ilmoitetaan julkisesti, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  937 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käytettävissä on tehokkaita valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 
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2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  938 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

7. Jäsenvaltiot, komissio ja ERGA 

kannustavat videonjakoalustojen tarjoajia 

vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin 

liittyviä parhaita käytäntöjä unionin 

laajuisesti. Tarvittaessa jäsenvaltiot 

kehittävät yhteistyössä kannustavia 
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unionin käytännesääntöjä, ja komissio voi 

tarpeen mukaan koordinoida toimintaa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  940 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. Komissio 

julkaisee nämä parhaat käytännöt siten, 

että ne ovat tehokkaasti ja helposti 

käytettävissä. 

Or. en 

 

Tarkistus  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

audiovisuaalisten mediapalveluiden 

tarjoajia, kuten videonjakoalustojen 

tarjoajia, vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  942 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

7. Komissio ja ERGA kannustavat 

videonjakoalustojen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa 

vapaaehtoisten unionin käytännesääntöjen 

laatimista. 

Or. en 

 

Tarkistus  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa 

edustavien organisaatioiden on 

toimitettava komissiolle unionin 

käytännesääntöjen luonnokset ja 

muutokset olemassa oleviin unionin 

käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää 

ERGAa antamaan lausunnon kyseisten 

käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  944 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa 

edustavien organisaatioiden on 

toimitettava komissiolle unionin 

käytännesääntöjen luonnokset ja 

muutokset olemassa oleviin unionin 

käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää 

ERGAa antamaan lausunnon kyseisten 

käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vertaa -2 artiklaan. 

 

Tarkistus  945 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on 4 artiklan 7 kohdan 

mukaisesti toimitettava komissiolle 

unionin käytännesääntöjen luonnokset ja 

muutokset olemassa oleviin unionin 
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pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää 

ERGAa antamaan lausunnon kyseisten 

käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komission 

on varmistettava, että unionin 

yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden 

luonnokset sekä olemassa olevien unionin 

käytännesääntöjen muutokset tai 

laajennukset toimitetaan ennen niiden 

hyväksymistä tehokkaasti ja helposti 

kansalaisten saataville. 

Or. en 

 

Tarkistus  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen 

luonnoksista, muutoksista tai 

laajennuksista. Komissio voi tiedottaa 
näistä käytännesäännöistä sopivalla tavalla. 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle käytännesääntöjen luonnokset 

ja muutokset olemassa oleviin 

käytännesääntöihin. Komission on 

tiedotettava näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla edistääkseen parhaiden 

käytänteiden vaihtoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

jäsenvaltioille unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Jäsenvaltiot 

voivat pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

näiden käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Jäsenvaltiot 

ja toissijaisesti komissio voivat tiedottaa 

näistä käytännesäännöistä sopivalla tavalla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  948 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin vapaaehtoisten 

käytännesääntöjen luonnokset ja muutokset 

olemassa oleviin unionin vapaaehtoisiin 

käytännesääntöihin. Komissio voi pyytää 

ERGAa antamaan lausunnon kyseisten 

käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komission 

on tiedotettava näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

8. Videonjakoalustojen tarjoajien tai 

tapauksen mukaan niitä asiassa edustavien 

organisaatioiden on toimitettava 

komissiolle unionin käytännesääntöjen 

luonnokset ja muutokset olemassa oleviin 

unionin käytännesääntöihin. Komission on 

pyydettävä ERGAa antamaan lausunnon 

kyseisten käytännesääntöjen luonnoksista, 

muutoksista tai laajennuksista. Komissio 

voi tiedottaa näistä käytännesäännöistä 

sopivalla tavalla. 

Or. en 
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Tarkistus  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että 

videonjakoalustojen tarjoajat huolehtivat 

9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen 

säännösten mukaisesti alustoillaan 

saatavilla olevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän osalta samoista 

velvollisuuksista kuin mediapalvelun 

tarjoajat, koska 

 – niiden perustana on talousmalli, 

joka muistuttaa audiovisuaalisten 

mediapalveluiden tarjoajien mallia; 

 – ne ovat mukana audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän myynnissä ja 

sijoittelussa; 

 – tai ne ovat osallisina niistä 

saadusta tuotosta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Siltä osin kuin 

videonjakoalustojen tarjoajat ovat 

mukana audiovisuaalisen kaupallisen 

viestinnän myynnissä tai sijoittelussa, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

nämä noudattavat 9 ja 11 artiklan 

vaatimusten osalta samoja velvoitteita 
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kuin mediapalvelujen tarjoajat 

alustallaan saatavilla olevan 

audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, 

sponsoroinnin ja tuotesijoittelun 

kohdalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

videonjakoalustojen tarjoajat, jotka eivät 

ole sijoittautuneet niiden alueelle mutta 

joilla on joko niiden alueelle sijoittautunut 

emoyhtiö tai tytäryhtiö tai jotka ovat osa 

ryhmää, jonka jokin toinen yhteisö on 

sijoittautunut niiden alueelle, katsotaan 

niiden alueelle sijoittautuneiksi direktiivin 

2000/31/ETY 3 artiklan 1 kohdan 

soveltamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

videonjakoalustojen tarjoajat, 

 a) jotka eivät ole sijoittautuneet niiden 

alueelle mutta joilla on joko niiden alueelle 

sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai 

jotka ovat osa ryhmää, jonka jokin toinen 

yhteisö on sijoittautunut niiden alueelle; 

 b) jotka ovat sijoittautuneet muihin 

jäsenvaltioihin mutta joiden kohdeyleisöt 

kuitenkin sijaitsevat niiden alueella, 

katsotaan niiden alueelle sijoittautuneiksi 

direktiivin 2000/31/ETY 3 artiklan 

1 kohdan soveltamiseksi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

videonjakoalustojen tarjoajat, jotka eivät 

ole sijoittautuneet niiden alueelle mutta 

joilla on joko niiden alueelle sijoittautunut 

emoyhtiö tai tytäryhtiö tai jotka ovat osa 

ryhmää, jonka jokin toinen yhteisö on 

sijoittautunut niiden alueelle, katsotaan 

niiden alueelle sijoittautuneiksi 

direktiivin 2000/31/ETY 3 artiklan 

1 kohdan soveltamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat, kuten videonjakoalustojen 

tarjoajat, jotka eivät ole sijoittautuneet 

niiden alueelle mutta joilla on joko niiden 

alueelle sijoittautunut emoyhtiö tai 

tytäryhtiö tai jotka ovat osa ryhmää, jonka 

jokin toinen yhteisö on sijoittautunut niiden 

alueelle, katsotaan niiden alueelle 

sijoittautuneiksi direktiivin 2000/31/ETY 

3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa 

tapauksissa, joissa emoyhtiö, tytäryhtiö tai 

saman ryhmän muu yhteisö ovat 

sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, 

palveluntarjoajan katsotaan 

sijoittautuneen emoyhtiön 

sijoittautumisjäsenvaltioon, tai jos 

emoyhtiö ei ole sijoittautunut 

jäsenvaltioon, tytäryhtiön 

sijoittautumisjäsenvaltioon, tai jos 

tytäryhtiö ei ole sijoittautunut 

jäsenvaltioon, saman ryhmän muun 

yhteisön sijoittautumisjäsenvaltioon. 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa toista alakohtaa 

tapauksissa, joissa on useita tytäryhtiöitä, 

joista kukin on sijoittautunut eri 

jäsenvaltioon, tai useita muita saman 

ryhmän yhteisöjä, joista kukin on 

sijoittautunut eri jäsenvaltioon, 

asianomaisten jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että palveluntarjoaja 

määrittää näistä jäsenvaltiosta sen, johon 

se on katsottava sijoittautuneeksi. 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  957 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, 

joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin 

on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai 

useita muita saman ryhmän yhteisöjä, 

joista kukin on sijoittautunut eri 

jäsenvaltioon, asianomaisten 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

palveluntarjoaja määrittää näistä 

jäsenvaltiosta sen, johon se on katsottava 

sijoittautuneeksi. 

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, 

joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin 

on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai 

useita muita saman ryhmän yhteisöjä, 

joista kukin on sijoittautunut eri 

jäsenvaltioon, asianomaisten 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

palveluntarjoaja ilmoittaa selkeästi ja 

viipymättä näistä jäsenvaltiosta sen, johon 

se on katsottava sijoittautuneeksi. Tätä 

ilmoitusta ei pidä muuttaa 

kalenterivuoden aikana. 
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Or. en 

 

Tarkistus  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, 

joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin 

on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai 

useita muita saman ryhmän yhteisöjä, 

joista kukin on sijoittautunut eri 

jäsenvaltioon, asianomaisten 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

palveluntarjoaja määrittää näistä 

jäsenvaltiosta sen, johon se on katsottava 

sijoittautuneeksi. 

Sovellettaessa toista alakohtaa tapauksissa, 

joissa on useita tytäryhtiöitä, joista kukin 

on sijoittautunut eri jäsenvaltioon, tai 

useita muita saman ryhmän yhteisöjä, 

joista kukin on sijoittautunut eri 

jäsenvaltioon, palveluntarjoaja on 

katsottava sijoittautuneeksi siihen 

jäsenvaltioon, jossa suurin osa sen 

työvoimasta työskentelee. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi suhteetonta antaa videonjakoalustoille tämän direktiivin nojalla mahdollisuus valita 

jäsenvaltiot, joihin ne katsotaan sijoittautuneiksi, koska näin sallittaisiin 

oikeuspaikkakeinotteluun liittyvät käytännöt. Työvoiman enemmistön paikantaminen on 

selkeä ja luotettava peruste sen määrittämiseksi, mihin unionissa alusta on sijoittautunut. 

 

Tarkistus  959 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo alueelleen 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo alueelleen 
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sijoittautuneista videonjakoalustojen 

tarjoajista sekä direktiivin 2000/31/EY 

3 artiklan 1 kohdassa ja 1 kohdassa esitetyt 

perusteet, joihin niiden lainkäyttövalta 

perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa 

säännöllisesti. Komissio varmistaa, että 

toimivaltaisilla riippumattomilla 

sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin 

tietoihin.”; 

sijoittautuneista videonjakoalustojen 

tarjoajista sekä direktiivin 2000/31/EY 

3 artiklan 1 kohdassa ja 1 kohdassa esitetyt 

perusteet, joihin niiden lainkäyttövalta 

perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa 

säännöllisesti. Komissio varmistaa, että 

nämä tiedot ovat helposti ja tehokkaasti 

toimivaltaisten riippumattomien 

sääntelyviranomaisten ja yleisön 

käytössä.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo alueelleen 

sijoittautuneista videonjakoalustojen 

tarjoajista sekä direktiivin 2000/31/EY 3 

artiklan 1 kohdassa ja 1 kohdassa esitetyt 

perusteet, joihin niiden lainkäyttövalta 

perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa 

säännöllisesti. Komissio varmistaa, että 

toimivaltaisilla riippumattomilla 

sääntelyviranomaisilla on pääsy näihin 

tietoihin.”; 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo videonjakoalustojen 

tarjoajista, jotka ovat sijoittautuneet tai 

joiden katsotaan sijoittautuneen niiden 

alueelle 1 kohdassa esitettyjen perusteiden 

mukaisesti, joihin niiden lainkäyttövalta 

perustuu. Niiden on päivitettävä luetteloa 

säännöllisesti. Komissio varmistaa, että 

toimivaltaisilla riippumattomilla 

sääntelyviranomaisilla on pääsy näihin 

tietoihin.”; 

Or. fr 

 

Tarkistus  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät 

1 kohtaa soveltaessaan pääse 

yhteisymmärrykseen siitä, mille 

jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, 

niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle 

ilman aiheetonta viivytystä. Komissio voi 

pyytää ERGAa antamaan lausuntonsa 

asiasta 15 työpäivän kuluessa komission 

pyynnön esittämisestä. 

Or. en 

Perustelu 

Koska videonjakoalustat yleensä kohdistavat palvelunsa yleisöille koko unionissa, 

jäsenvaltioiden välillä saattaa ilmetä erimielisyyksiä tämän direktiivin kannalta 

toimivaltaisten jäsenvaltioiden määrittämisessä. Näin ollen komission pitäisi pystyä 

toimimaan määrittääkseen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, kuten se tekee muiden 

audiovisuaalisten palvelujen kohdalla 3 artiklan nojalla. 

 

Tarkistus  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 19 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”28 b a artikla 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat 

audiovisuaalisten videonjakoalustojen 

tarjoajat asettavat helposti, suoraan ja 

pysyvästi vastaanottajien saataville 

vähintään seuraavat tiedot: 

 a) videonjakoalustan tarjoajan nimi; 

 b) käyntiosoite, johon 

videonjakoalustan tarjoaja on 
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sijoittautunut; 

 c) videonjakoalustan tarjoajaa 

koskevat tiedot, mukaan lukien 

sähköpostiosoite tai verkko-osoite, jotka 

mahdollistavat nopean, suoran ja 

tuloksellisen yhteydenoton kyseiseen 

tarjoajaan; 

 d) jäsenvaltio, jonka 

lainkäyttövaltaan videonjakoalustan 

tarjoajat kuuluvat, sekä toimivaltaiset 

sääntelyviranomaiset tai valvontaelimet; 

 e) yksityiskohdat videonjakoalustan 

tarjoajan omistusrakenteesta, mukaan 

lukien tiedot omistajista, joilla on 

hallussaan merkittävin osuus 

tarjoajasta.” 

Or. en 

Perustelu 

Tarkoitus on yhdenmukaistaa alustan tiedotusvelvoitteet audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien velvoitteiden kanssa. 

Tarkistus  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 19 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”28 b b artikla 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien 

videonjakoalustojen tarjoajien 

tarjoamassa audiovisuaalisessa 

kaupallisessa viestinnässä noudatetaan 

9 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklassa ja 

11 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia.” 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkoitus on ottaa käyttöön perusvelvoitteet alustoilla jaettavan kaupallisen viestinnän alalla. 

Nämä velvoitteet on yhdenmukaistettu niiden velvoitteiden kanssa, jotka tällä alalla on 

asetettu tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille. 

 

Tarkistus  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 b c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 19 c) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”28 b c artikla 

 1. Jäsenvaltioiden on, 

tarkoituksenmukaisin keinoin ja silloin 

kun se on käytännössä mahdollista, 

varmistettava, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien 

videonjakoalustojen tarjoajien 

videonjakoalustan palvelut edistävät 

eurooppalaisten teosten saatavuutta. 

Tällainen edistäminen voisi liittyä muun 

muassa eurooppalaisten teosten osuuteen 

ja/tai näkyvyyteen videonjakoalustan 

palvelun tarjoamien ohjelmien 

luettelossa. 

 2. Jäsenvaltioiden on annettava 

viimeistään [date – no later than three 

years after adoption] sekä sen jälkeen 

neljän vuoden välein komissiolle 

kertomus 1 kohdan täytäntöönpanosta. 

 3. Komissio antaa jäsenvaltioiden 

toimittamien tietojen ja riippumattoman 

tutkimuksen perusteella Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan 

soveltamista koskevan kertomuksen, jossa 

se ottaa huomioon markkinoiden ja 

teknologian kehittymisen sekä 

kulttuurisen monimuotoisuuden 

tavoitteen.” 
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Or. en 

Perustelu 

Tämän tarkistuksen tarkoitus on ottaa käyttöön alustojen vähimmäisvelvoitteet 

eurooppalaisten teosten markkinoimiseksi. Ehdotuksessa lähdetään paljon vähäisemmistä 

velvoitteista kuin mitä tämänhetkisessä direktiivissä edellytetään tilausvideopalvelujen 

tarjoajilta, joita tällä hetkellä jo vaaditaan sijoittamaan tuotantoon. Ehdotuksen mukaan 

alustat markkinoisivat ainoastaan käyttäjien julkaisemia eurooppalaisia teoksia. 

 

Tarkistus  965 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 a) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 

a) edistää tämän direktiivin 

tosiasiallista täytäntöönpanoa 

neuvottelemalla säännöllisesti sen 

soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvista 

käytännön ongelmista ja erityisesti 

2 artiklan soveltamisesta sekä 

mahdollisista muista kysymyksistä, joita 

koskeva keskustelu katsotaan 

hyödylliseksi; 

”a) edistää tämän direktiivin 

tosiasiallista täytäntöönpanoa 

neuvottelemalla säännöllisesti sen 

soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvista 

käytännön ongelmista ja erityisesti 

2 artiklan soveltamisesta;” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

Tarkistus  966 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 b) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

b alakohta seuraavasti: 

b) antaa omasta aloitteestaan tai 

komission pyynnöstä lausuntoja tämän 

direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa; 

”b) antaa omasta aloitteestaan tai 

komission tai ERGAn pyynnöstä 

lausuntoja tämän direktiivin soveltamisesta 

jäsenvaltioissa;” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  967 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 c) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

d alakohta seuraavasti: 

d) keskustella niiden säännöllisten 

neuvottelujen tuloksista, joita komissio käy 

lähetystoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden, tuottajien, kuluttajien, 

valmistajien, palvelujen tarjoajien ja 

ammattiliittojen ja luovaa työtä tekevien 

tahojen kanssa; 

”d) keskustella niiden säännöllisten 

neuvottelujen tuloksista, joita komissio käy 

kaikkien tähän direktiiviin liittyvien 

sidosryhmien kanssa;” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 2 kohdan d alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  968 

Isabella Adinolfi 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 d alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 d) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

e alakohta seuraavasti: 

e) edistää jäsenvaltioiden ja komission 

välistä tiedonvaihtoa audiovisuaalisten 

mediapalvelujen sääntelytoimenpiteitä 

koskevasta tilanteesta ja kehityksestä 

ottaen huomioon yhteisön politiikan 

audiovisuaalialalla sekä asiaan 

vaikuttavan teknisen kehityksen; 

”e) edistää jäsenvaltioiden ja komission 

välistä tiedonvaihtoa audiovisuaalisten 

mediapalvelujen sääntelytoimenpiteitä 

koskevasta tilanteesta ja kehityksestä;” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 2 kohdan e alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  969 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 e alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 e) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

f alakohta seuraavasti: 

f) tarkastella kaikkea kyseisellä alalla 

tapahtuvaa kehitystä, josta 
keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä. 

”f) keskustella kaikista sääntelyyn 

liittyvistä tai teknisistä seikoista tai 

kyseisellä alalla joko unionissa tai 

kolmansissa maissa tapahtuvasta 

kehityksestä, joista keskusteleminen 

vaikuttaa hyödylliseltä, tai tarkastella 

niitä.” 

Or. en 
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(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 2 kohdan f alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  970 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 f alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 f) Lisätään 29 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”2 a. Yhteyskomitea hyväksyy ja 

julkistaa työjärjestyksensä. 

Yhteyskomitean keskusteluissa ja 

lausunnoissa otetaan huomioon unionin 

politiikka audiovisuaalialalla. Ne 

julkistetaan helposti saatavassa ja 

avoimessa muodossa, paitsi jos komitean 

jäsenet esittävät hyvin perusteltuja 

pyyntöjä arkaluonteisen tiedon 

luottamuksellisesta käsittelystä.” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyistä säännöstä, johon ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 a) Korvataan 29 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1. Komission alaisuuteen perustetaan 

yhteyskomitea. Se muodostuu 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

”1. Komission alaisuuteen perustetaan 

yhteyskomitea. Se muodostuu 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten tai 
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viranomaisten edustajista. Sen 

puheenjohtajana on komission edustaja, ja 

se kokoontuu joko puheenjohtajan 

aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan 

pyynnöstä. 

viranomaisten edustajista, ja siihen kuuluu 

tarkkailijoina neljä Euroopan 

parlamentin jäsentä, jotka nimitetään 

kolmen vuoden välein. Sen 

puheenjohtajana on komission edustaja, ja 

se kokoontuu joko puheenjohtajan 

aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan 

pyynnöstä.” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 1 kohtaa, johon ei viitattu 

komission ehdotuksessa.) 

Tarkistus  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 a) Korvataan 29 artiklan 2 kohdan 

f alakohta seuraavasti: 

f) tarkastella kaikkea kyseisellä alalla 

tapahtuvaa kehitystä, josta 

keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä. 

”f) tarkastella kaikkea kyseisellä alalla 

tapahtuvaa kehitystä, josta 

keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä, ja 

antaa siitä lausuntoja komissiolle.” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 1 kohdan f alakohtaa, johon 

ei viitattu komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  973 

Iratxe García Pérez 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Mary Honeyball 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

29 artikla – 1 kohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 19 a) Korvataan 29 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1. Komission alaisuuteen perustetaan 

yhteyskomitea. Se muodostuu 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten edustajista. Sen 

puheenjohtajana on komission edustaja, ja 

se kokoontuu joko puheenjohtajan 

aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan 

pyynnöstä. 

ˮ1. Komission alaisuuteen perustetaan 

yhteyskomitea. Se muodostuu 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten edustajista. Sen 

puheenjohtajana on komission edustaja, ja 

se kokoontuu joko puheenjohtajan 

aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan 

pyynnöstä. Yhteyskomitean 

kokoonpanossa on otettava huomioon 

tasainen sukupuolijakauma.” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella muutetaan nykyisen säädöksen 29 artiklan 1 kohtaa, johon ei viitattu 

komission ehdotuksessa.) 

 

Tarkistus  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

XI luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

JÄSENVALTIOIDEN 

SÄÄNTELYVIRANOMAISET 

JÄSENVALTIOIDEN 

SÄÄNTELYVIRANOMAISET JA 

ELIMET 

Or. en 

 

Tarkistus  975 

Louise Bours 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

21) Korvataan 30 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”30 artikla  

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla.  

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

käyttävät valtuuksiaan puolueettomasti ja 

avoimesti ja noudattaen tämän direktiivin 

tavoitteita, joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen.  

 

Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa 

pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 

elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 

hoitamisessa, jotka niille on annettu 

unionin lainsäädännön täytäntöön 

panemiseksi annetun kansallisen 

lainsäädännön nojalla. Tämä ei estä 

kansallisen valtiosääntöoikeuden 

mukaista valvontaa.  

 

3. Riippumattomien 

sääntelyviranomaisten toimivalta ja 

valtuudet sekä niiden 

vastuuvelvollisuuden toteutuminen on 

määriteltävä selkeästi lainsäädännössä.  

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

on riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta 

ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.  

 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

 



 

AM\1107683FI.docx 57/97 PE592.350v01-00 

 FI 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää 

täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, 

jotka on vahvistettu etukäteen 

kansallisessa lainsäädännössä. 

Irtisanomispäätös on julkaistava, ja 

yhteenveto sen perusteluista on asetettava 

saataville.  

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset 

vuotuiset talousarviot. Talousarviot on 

julkistettava. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on riittävät 

taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta 

ne voivat hoitaa niille annetun tehtävän 

sekä osallistua ja myötävaikuttaa 

aktiivisesti ERGAn työskentelyyn.  

 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisella tasolla on käytössä 

tehokkaita menettelyjä, joiden mukaisesti 

jokaisella käyttäjällä, mediapalvelun 

tarjoajalla tai videonjakoalustan 

tarjoajalla, johon kansallisen 

sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, 

on oikeus hakea päätökseen muutosta 

muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun 

asianosaisista.  

 

Tällä muutoksenhakuelimellä, jonka olisi 

oltava tuomioistuin, on oltava tehtäviensä 

tehokkaan hoitamisen edellyttämä 

asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tapaukseen liittyvät 

tosiseikat otetaan asianmukaisesti 

huomioon ja että käytettävissä on toimiva 

muutoksenhakujärjestelmä.  

 

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

on voimassa, kunnes 

muutoksenhakuprosessissa on annettu 

ratkaisu, jollei määrätä tilapäisiä 

toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti.”; 

 

Or. en 
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Tarkistus  976 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kukin jäsenvaltio voi kansallisen 

valtiosääntöoikeutensa mukaisesti nimetä 

riippumattomia kansallisia 

sääntelyviranomaisia tai vastaavia julkisia 

elimiä tämän direktiivin soveltamista 

varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että nimetyt riippumattomat kansalliset 

sääntelyviranomaiset tai vastaavat julkiset 

elimet ovat oikeudellisesti erillisiä ja 

toiminnallisesti riippumattomia kaikista 

muista julkisista tai yksityisistä elimistä. 

Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  977 

Julie Ward 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyelin tämän direktiiviin 

soveltamisen edellyttämällä tavalla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 

oikeudellisesti erillisiä valtiosta ja 

toiminnallisesti riippumattomia kaikista 
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mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

muista julkisista tai yksityisistä elimistä. 

Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyelin tämän direktiiviin 

asianmukaisen soveltamisen 

seuraamiseksi. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyelin ja -viranomainen. 
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varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 

oikeudellisesti vapaita valtion vallasta tai 

vaikutuksesta ja toiminnallisesti 

riippumattomia kaikista muista julkisista 

tai yksityisistä elimistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

valtioista ja kaikista muista julkisista tai 

yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa 

sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa 

eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  981 

Dietmar Köster 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä valtiosta ja toiminnallisesti 

riippumattomia kaikista muista julkisista 

tai yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa 

sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa 

eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti ja tosiasiallisesti 

riippumattomia kaikista muista julkisista 

tai yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa 

sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa 

eri aloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtajan tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenten 

nimeämisprosessi on avoin ja takaa sen 

tehtävien hoitamisen edellyttämän 

riippumattomuuden tason. 

Or. en 

 

Tarkistus  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, audiovisuaalisten 

palvelujen saatavuus, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Kansallisia sääntelyelimiä voidaan 

käyttää palveluiden vastaanottajien 

ylimääräisenä valituspisteenä. 

Or. en 
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Tarkistus  985 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

riippumattomat kansalliset 

sääntelyviranomaiset tai vastaavat julkiset 

elimet käyttävät toimivaltaansa 

puolueettomasti ja avoimesti ja noudattaen 

tämän direktiivin tavoitteita, joihin 

sisältyvät erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuus, kulttuurinen 

monimuotoisuus, kuluttajansuoja, 

audiovisuaalisten palvelujen saatavuus, 

tasapuolisen kilpailun suojeleminen 

sisämarkkinoilla ja julkisen palvelun 

velvoitteiden täytäntöönpano. 

Or. en 

 

Tarkistus  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltiot voivat antaa kansallisille 

sääntelyviranomaisille lisävaltuuksia, jos 
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ne katsovat sen tarpeelliseksi, näiden 

tavoitteiden mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  987 

Iratxe García Pérez 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Mary Honeyball 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Rajoittamatta kansallisen sääntelyelimen 

organisaatiorakennetta jäsenvaltioiden on 

otettava huomioon elimen tasainen 

sukupuolijakauma. 

Or. en 

 

Tarkistus  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyelimet ja -viranomaiset 
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valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

käyttävät valtuuksiaan puolueettomasti ja 

avoimesti ja noudattaen tämän direktiivin 

tavoitteita, joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen ja alueellinen 

monimuotoisuus, kielten ylläpitäminen, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen saatavuus, sisämarkkinat 

ja tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

syrjimättömyys, kulttuurinen 

monimuotoisuus, kuluttajansuoja, 

sisämarkkinat ja tasapuolisen kilpailun 

edistäminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  991 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa 

pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 

elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 

hoitamisessa, jotka niille on annettu 

unionin lainsäädännön täytäntöön 

panemiseksi annetun kansallisen 

lainsäädännön nojalla. Tämä ei estä 

kansallisen valtiosääntöoikeuden mukaista 

valvontaa. 

Riippumattomat kansalliset 

sääntelyviranomaiset eivät saa pyytää tai 

ottaa vastaan miltään muulta elimeltä 

ohjeita sellaisten tehtävien hoitamisessa, 

jotka niille on annettu unionin 

lainsäädännön täytäntöön panemiseksi 

annetun kansallisen lainsäädännön nojalla. 

Tämä ei estä kansallisen 

valtiosääntöoikeuden mukaista valvontaa. 

Riippumattomat kansalliset 

sääntelyviranomaiset valtuuttavat 

korkean tason edustajan osallistumaan 

ERGAn toimintaan 30 a artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa 

pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 

elimeltä ohjeita sellaisten tehtävien 

hoitamisessa, jotka niille on annettu 

unionin lainsäädännön täytäntöön 

panemiseksi annetun kansallisen 

lainsäädännön nojalla. Tämä ei estä 

kansallisen valtiosääntöoikeuden mukaista 

valvontaa. 

Kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa 

pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 

julkiselta tai yksityiseltä elimeltä ohjeita 

sellaisten tehtävien hoitamisessa, jotka 

niille on annettu unionin lainsäädännön 

täytäntöön panemiseksi annetun 

kansallisen lainsäädännön nojalla. Tämä ei 

estä kansallisen valtiosääntöoikeuden 

mukaista valvontaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  993 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”2 a. Riippumattomien kansallisten 

sääntelyviranomaisten tai vastaavien 

julkisten elinten jäsenet valitaan julkisesti 

niiden henkilöiden joukosta, joilla on 

objektiivisesti todistettu laaja 

ammatillinen kokemus ja pätevyys tällä 

alalla. He eivät ole saaneet hoitaa valtion 

virkaa, vaaleihin perustuvaa tointa 

millään tasolla, toimeksiantoja tai mitään 

muuta tointa poliittisissa puolueissa 

nimitystä edeltävien seitsemän vuoden 

aikana. Riippumattomien kansallisten 

sääntelyviranomaisten jäsenet eivät saa 

suoraan tai välillisesti toimikautensa 

aikana harjoittaa mitään ammattia tai 

neuvoa-antavaa toimintaa, toimia 

julkisten tai yksityisten yhteisöjen 
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johtajina tai työntekijöinä tai toimia 

minkäänlaisissa julkisissa viroissa, eikä 

heillä saa olla intressejä yrityksissä, jotka 

toimivat samalla asiantuntemusalalla 

kuin kansallinen sääntelyviranomainen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  994 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Riippumattomien 

sääntelyviranomaisten toimivalta ja 

valtuudet sekä niiden vastuuvelvollisuuden 

toteutuminen on määriteltävä selkeästi 

lainsäädännössä. 

3. Riippumattomien kansallisten 

sääntelyviranomaisten tai vastaavien 

julkisten elinten toimivalta sekä niiden 

vastuuvelvollisuuden toteutuminen on 

määriteltävä selkeästi lainsäädännössä. 

Niihin voi kuulua erityisten 

toimeenpanovaltuuksien delegoiminen, 

mikäli se katsotaan tarpeelliseksi tämän 

direktiivin soveltamisen kannalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  995 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

on riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta 

ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. 

4. Jos jäsenvaltiot antavat 

riippumattomille kansallisille 

sääntelyviranomaisille tai vastaaville 

julkisille elimille tämän direktiivin 

soveltamiseen liittyviä 
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täytäntöönpanovaltuuksia, niiden on 

varmistettava, että tällaisia 

täytäntöönpanovaltuuksia käytetään 

noudattaen tiukasti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjaan kirjattuja vapauksia ja 

oikeuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset 

nimeävät yhden julkisen yhteyspisteen, 

josta saa tietoa ja johon voi valittaa 

7 artiklassa mainituista 

esteettömyyskysymyksistä. Tällä 

yhteyspisteellä on oltava oikeudet 

 i) jakaa tietoa katsojien 

esteettömyyteen liittyvistä oikeuksista; 

 ii) tehdä tutkimuksia ja järjestää 

kuulemisia esteettömyysvaatimusten 

noudattamisen seuraamiseksi; 

 iii) laatia suosituksia 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajille niiden 

saavutettavuuspalvelujen laadun 

parantamiseksi; 

 iv) hyväksyä mahdollisuuksien 

mukaan standardeja televisiopalvelujen ja 

laitteiden, joiden avulla käyttäjät voivat 

vastaanottaa, dekoodata ja näyttää 

vammaisten henkilöiden 

saavutettavuuspalveluja, 

yhteentoimivuuden takaamiseksi ja 

tällaisten standardien käytöstä 

määräämiseksi. Vammaisia henkilöitä 
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edustavia järjestöjä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajia ja 

laitevalmistajia on kuultava 

laitestandardeja määritettäessä; 

 v) käsitellä katsojien esteettömyyteen 

liittyviä valituksia ja käyttää vastaavasti 

täytäntöönpanovaltuuksiaan.” 

Or. en 

 

Tarkistus  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 

vastuussa yleisradiolupien myöntämisestä 

ja uusimisesta. Yleisradiolupien 

myöntämistä ja uusimista säätelevät 

perusedellytykset ja perusteet on 

määriteltävä selkeästi kansallisessa 

lainsäädännössä. Yleisradiolupien 

myöntämis- ja uusimismenettelyä 

säätelevien säädösten on oltava selkeitä ja 

täsmällisiä ja niitä on sovellettava 

avoimesti, läpinäkyvästi ja 

puolueettomasti, ja päätökset on 

julkistettava. Tarjouspyynnöt on myös 

julkistettava, ja niissä on eriteltävä 

edellytykset, jotka hakijoiden on 

täytettävä, ja lupahakemuksen sisältö. 

Myönnettävien lupien kokonaismäärän 

määrittämisen perusteiden on oltava 

selkeitä ja avoimia, ja niiden yhteydessä 

on otettava huomioon teknologian 

resurssit ja kehitys.” 

Or. en 
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Tarkistus  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansalliset sääntelyelimet ja -

viranomaiset nimeävät yhden julkisen 

yhteyspisteen, josta saa tietoa ja johon voi 

valittaa 7 artiklassa mainituista 

esteettömyyskysymyksistä.” 

Or. en 

Perustelu 

Tarkoitus on tukea esteettömyysvaatimusten täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”4 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

kansallisessa lainsäädännössä kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajan tai tätä 

tehtävää hoitavan kollegiaalisen elimen 

jäsenten nimitysmenettelystä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

menettely on avoin kaikille 

kiinnostuneille osapuolille, 

kiinnostuksenilmaisupyyntö julkistetaan 

ja esitettävät ammatilliset vaatimukset 

vastaavat hoidettavaa tehtävää.” 

Or. en 
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Tarkistus  1000 

Milan Zver 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää 

täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, 

jotka on vahvistettu etukäteen 

kansallisessa lainsäädännössä. 

Irtisanomispäätös on julkaistava, ja 

yhteenveto sen perusteluista on asetettava 

saataville. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajan tai tätä 
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tehtävää hoitavan kollegiaalisen elimen 

jäsenten toimeksiannon kesto määritetään 

etukäteen kansallisessa lainsäädännössä, 

eikä sitä pidä millään tavoin muuttaa 

ennen toimeksiannon päättymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä, ja perustellun 

ennakkoilmoituksen perusteella. 

Irtisanomispäätös on julkaistava, ja 

yhteenveto sen perusteluista on asetettava 

saataville. 

Or. en 

 

Tarkistus  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 
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johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Asianmukaisesti 

perusteltu irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on julkistettava. 

Or. en 

Perustelu 

Kun otetaan huomioon kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan irtisanomisen mahdollinen 

vaikutus, on välttämätöntä vahvistaa tällaisen irtisanomisen julkisuutta ja varmistaa, että 

päätös on aiheellinen eli asianmukaisesti perusteltu. 

 

Tarkistus  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. 

5. Riippumattoman kansallisen 

sääntelyviranomaisen tai vastaavan 

julkisen elimen jäsenet, sen johtaja 

mukaan luettuna, voidaan irtisanoa 

ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös, 

mukaan luettuna yhteenveto sen 

perusteluista, on julkaistava helposti 

saatavassa ja avoimessa muodossa. 

Or. en 
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Tarkistus  1005 

Milan Zver 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että kansallisilla sääntelyviranomaisilla 

on riittävät taloudelliset ja 

henkilöstöresurssit, jotta ne voivat hoitaa 

niille annetun tehtävän sekä osallistua ja 

myötävaikuttaa aktiivisesti ERGAn 

työskentelyyn. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, 

jotta ne voivat hoitaa niille annetun 

tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa 

aktiivisesti ERGAn työskentelyyn. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava 

helposti saatavassa ja avoimessa 

muodossa. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että riippumattomilla 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, 

jotta ne voivat käyttää niille annettua 

toimivaltaa, mukaan luettuna tarvittavat 

organisaatiojärjestelyt, joiden avulla ne 

voivat osallistua ja myötävaikuttaa 
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aktiivisesti ERGAn työskentelyyn. 

Or. en 

 

Tarkistus  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, 

jotta ne voivat hoitaa niille annetun 

tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa 

aktiivisesti ERGAn työskentelyyn. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että riippumattomilla kansallisilla 

sääntelyviranomaisilla on erilliset vuotuiset 

talousarviot. Talousarviot on julkistettava. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, 

jotta ne voivat hoitaa niille annetun 

tehtävän sekä osallistua ja myötävaikuttaa 

aktiivisesti ja tehokkaasti ERGAn tämän 

direktiivin nojalla hoitamiin tehtäviin. 

Or. en 

Perustelu 

Kansallisille sääntelyviranomaisille on myönnettävä riittävästi resursseja, jotta ne voivat 

osallistua ERGAn tehtäviin ja hoitaa niitä tehokkaasti. 

 

Tarkistus  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 6 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 ”6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallinen sääntelyviranomainen on 

aina toimintakykyinen. Kun kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtajan tai tätä 

tehtävää hoitavan kollegiaalisen elimen 

jäsenen toimeksianto päättyy, paikka on 

täytettävä välittömästi, tai jos se ei ole 

mahdollista, toimeksiantoa on jatkettava 

seuraajan viralliseen nimitykseen 

saakka.” 

Or. en 

 

Tarkistus  1009 

Dietmar Köster 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 

menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella 

käyttäjällä, mediapalvelun tarjoajalla tai 

videonjakoalustan tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 

menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella 

käyttäjällä, jonka yksilön oikeuksiin 

audiovisuaalinen mediasisältö vaikuttaa 

välittömästi, mediapalvelun tarjoajalla tai 

videonjakoalustan tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Or. en 

 

Tarkistus  1010 

Isabella Adinolfi 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 

menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella 

käyttäjällä, mediapalvelun tarjoajalla tai 

videonjakoalustan tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita, 

nopeita ja kohtuuhintaisia menettelyjä, 

joilla haetaan muutosta riippumattoman 

kansallisen sääntelyviranomaisen tai 

vastaavan julkisen elimen päätökseen. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista, 

ja sen on taattava muun muassa 2 ja 

4 kohdassa vahvistettujen periaatteiden 

noudattaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 

menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella 

käyttäjällä, mediapalvelun tarjoajalla tai 

videonjakoalustan tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansallisella tasolla on käytössä tehokkaita 

menettelyjä, joiden mukaisesti jokaisella 

käyttäjällä tai audiovisuaalisen 

mediapalvelun tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Or. en 
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Tarkistus  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä muutoksenhakuelimellä, jonka olisi 

oltava tuomioistuin, on oltava tehtäviensä 

tehokkaan hoitamisen edellyttämä 

asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tapaukseen liittyvät 

tosiseikat otetaan asianmukaisesti 

huomioon ja että käytettävissä on toimiva 

muutoksenhakujärjestelmä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

on voimassa, kunnes 

muutoksenhakuprosessissa on annettu 

ratkaisu, jollei määrätä tilapäisiä 

toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti.”; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1014 

Louise Bours 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

22) Lisätään 30 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”30 a artikla  

1. Perustetaan audiovisuaalisten 

mediapalvelujen eurooppalaisten 

sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA). 

 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä 

edustavat kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt 

korkean tason edustajat, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa 

audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos 

kansallista sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen 

kautta valitut muut edustajat. Komission 

edustaja osallistuu ryhmän kokouksiin. 

 

3. ERGAn tehtävänä on  

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen 

sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen 

täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; 

 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia 

ja loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

 

c) huolehtia kokemusten ja hyvien 

käytäntöjen vaihtamisesta 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

sääntelyjärjestelmän soveltamiseen 

liittyen; 

 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan 

soveltamiseksi; 
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e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 

6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja 

kaikista asioista, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, 

erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan 

yllyttämiseen. 

 

4. Siirretään komissiolle valta 

vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä 

ERGAn työjärjestys.”; 

 

Or. en 

 

Tarkistus  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä 

edustavat kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai nimetyt korkean tason edustajat, 

joilla on ensisijainen vastuu valvoa 

audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos 

kansallista sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista ja 

myös itsenäisistä alueellisista 

sääntelyviranomaisista, joilla on täydet 

toimivaltuudet audiovisuaalisten 

mediapalvelujen osalta. Niitä edustavat 

kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja 

tai nimetyt korkean tason edustajat, joilla 

on ensisijainen vastuu valvoa 

audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos 

kansallista sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

Or. es 

Perustelu 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 
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reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä 

edustavat kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai nimetyt korkean tason edustajat, 

joilla on ensisijainen vastuu valvoa 

audiovisuaalisia mediapalveluja, tai jos 

kansallista sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista, joihin 

voivat kuulua ne alueelliset 

riippumattomat sääntelyelimet ja -

viranomaiset, joilla on täysi toimivalta 

audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla. 

Niitä edustavat kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt 

korkean tason edustajat, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia 

mediapalveluja, tai jos kansallista 

sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä 

edustavat kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt 

korkean tason edustajat, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia 

mediapalveluja, tai jos kansallista 

sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen 

kautta valitut muut edustajat. Komission 

edustaja osallistuu ryhmän kokouksiin. 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista tai 

vastaavista julkisista elimistä, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia 

mediapalveluja 29 artiklassa tarkoitetulla 

tavalla. Jokainen riippumaton 

kansallinen sääntelyviranomainen tai 

vastaava julkinen elin nimittää ERGAan 

korkean tason edustajan, jota Euroopan 

parlamentti kuulee ennen nimittämistä. 

Nämä edustajat pyrkivät varmistamaan, 

että ERGA hoitaa tehtävänsä 

puolueettomasti, avoimesti ja unionin 

edun mukaisesti. Komissio nimittää 

ERGAan ylemmän tason yhteysedustajan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen 

sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen 

täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; 

a) neuvoa ja avustaa jäsenvaltioita ja 

komissiota sen pyrkiessä varmistamaan 

audiovisuaalisen sääntelyjärjestelmän 

johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen 

sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen 

täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; 

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan unionin 

audiovisuaalisen sääntelyjärjestelmän 

johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) antaa komissiolle strategista 

palautetta sen audiovisuaalisen median 

alaa koskevaa politiikkaa varten, 

poliittisen syklin kaikki vaiheet mukaan 

luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. ERGAn 



 

AM\1107683FI.docx 85/97 PE592.350v01-00 

 FI 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

on mahdollisuuksien mukaan kuultava 
markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä ja kerättävä niiltä 

tarvittavat tiedot mielipiteidensä 

muodostamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa, mukaan 

luettuna kaikki uhkat, jotka kohdistuvat 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen ja 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuuteen. Ryhmä voi kuulla 

yhteyskomiteaa, markkinaosapuolia, 

kuluttajia ja loppukäyttäjiä tarvittavien 

tietojen keräämiseksi, jos tämä on 

perusteltua neuvojen antamiseksi 

komissiolle tietyissä kysymyksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) neuvoa ja avustaa komissiota b) neuvoa ja avustaa komissiota 
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kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

asioissa, jotka liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin komission toimivallan 

sekä sääntelyelinten ja -viranomaisten, 

jotka ovat ERGAn jäseniä, toimivallan 
puitteissa. Ryhmä voi kuulla 

markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

b) neuvoa ja avustaa jäsenvaltioita ja 

komissiota kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan 

soveltamiseksi; 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja 

7 artiklan soveltamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan 

soveltamiseksi; 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja 

7 artiklan soveltamiseksi 

Or. en 

Perustelu 

On välttämätöntä lisätä ERGAlle tämä velvollisuus 7 artiklassa edellytetyn esteettömyyden 

seuraamiseksi tai helpottamiseksi. 

 

Tarkistus  1027 

Julie Ward 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja 
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soveltamiseksi; 7 artiklan soveltamiseksi 

Or. en 

 

Tarkistus  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 

6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja 

kaikista asioista, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, 

erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan 

yllyttämiseen. 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 

6 a artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetuista kysymyksistä ja kaikista 

asioista, jotka liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten 

suojeluun ja vihaan yllyttämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 

6 a artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja 

kaikista asioista, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, 

erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan 

yllyttämiseen. 

e) antaa jäsenvaltioiden tai komission 

pyynnöstä lausuntoja 2 artiklan 

5 b kohdassa, 6 a artiklan 3 kohdassa ja 

9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista 

kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka 

liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten 

suojeluun ja vihaan yllyttämiseen. 

Or. fr 



 

AM\1107683FI.docx 89/97 PE592.350v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) tarvittaessa antaa sen jäsenille 

ohjeita tämän direktiivin sisällön 

soveltamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta 

vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä 

ERGAn työjärjestys.”; 

4. Siirretään komissiolle valta 

vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä 

ERGAn työjärjestys 30 artiklan 

2 kohdassa ja 2 kohdan toisessa 

alakohdassa mainittujen periaatteiden 

mukaisesti ja kattaen 3 kohdassa mainitut 

tehtävät. ERGA hyväksyy 

käytännesäännöt korkean tason 

edustajilleen.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. ERGA laatii vuosikertomuksen 

toiminnastaan ja toimittaa sen Euroopan 

parlamentille ja komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artiklan 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. ERGAn toiminnan menettelyt, 

esityslistat ja korkean tason kokousten 

pöytäkirjat mukaan luettuna, sekä sen 

vuosikertomus julkistetaan helposti 

saatavassa ja avoimessa muodossa, paitsi 

jos ryhmän jäsenet esittävät hyvin 

perusteltuja pyyntöjä arkaluonteisen 

tiedon luottamuksellisesta käsittelystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

31 artikla 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 22 a) Korvataan 31 artikla seuraavasti: 

31 artikla ”31 artikla 
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Aloilla, joita tässä direktiivissä ei soviteta 

yhteen, direktiivi ei vaikuta niihin 

jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvoitteisiin, 

jotka johtuvat olemassa olevista 

televiestintää tai lähetystoimintaa 

koskevista sopimuksista. 

Aloilla, joita tässä direktiivissä ei soviteta 

yhteen, direktiivi ei vaikuta niihin 

jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvoitteisiin, 

jotka johtuvat olemassa olevista 

televiestintää tai lähetystoimintaa 

koskevista sopimuksista. Selvittääkseen 

tämän säännöksen soveltamisalaa 

koskevat mahdolliset erimielisyydet 

jäsenvaltiot voivat pyytää ERGAlta 

lausuntoa.” 

Or. en 

(Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen 31 artiklaa, johon ei viitattu 

komission ehdotuksessa.) 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen 29 artiklaa, johon ei viitattu 

komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus  1035 

Louise Bours 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

23) Korvataan 33 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”33 artikla  

Komissio seuraa direktiivin soveltamista 

jäsenvaltioissa, myös yhteis- ja 

itsesääntelyn soveltamista kansallisella 

tasolla vahvistettujen käytännesääntöjen 

avulla. 

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään 

[date – no later than four years after 

adoption] ja sen jälkeen kolmen vuoden 

välein. 
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Viimeistään [date - no later than 10 years 

after adoption] komissio toimittaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

jälkiarvioinnin, johon on liitetty 

tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 

tarkistamiseksi, jotta voidaan määrittää 

direktiivin vaikutus ja sen tuoma 

lisäarvo.” 

 

Or. en 

 

Tarkistus  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio seuraa direktiivin soveltamista 

jäsenvaltioissa, myös yhteis- ja 

itsesääntelyn soveltamista kansallisella 

tasolla vahvistettujen käytännesääntöjen 

avulla. 

Komissio seuraa direktiivin soveltamista 

jäsenvaltioissa, myös yhteis- ja 

itsesääntelyn soveltamista mahdollisesti 

vahvistettujen kansallisen tason 

käytännesääntöjen ja vastaavien 

välineiden avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio seuraa direktiivin soveltamista 

jäsenvaltioissa, myös yhteis- ja 

itsesääntelyn soveltamista kansallisella 

tasolla vahvistettujen käytännesääntöjen 

avulla. 

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
direktiivin soveltamisesta, myös yhteis- ja 

itsesääntelyn soveltamisesta kansallisella 

tasolla vahvistettujen käytännesääntöjen 

avulla. 
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Or. fr 

Tarkistus  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Kertomuksen on sisällettävä erityisiä 

kohtia, joissa arvioidaan 

yksityiskohtaisesti tosiasiallisia 

saavutuksia ja kohdattuja vaikeuksia 

audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla, 

erityisesti niitä, jotka koskevat 

 a) yleisön altistumisen kaupalliselle 

viestinnälle rajoittamista, ottaen erityisesti 

huomioon alaikäiset ja muut 

haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, ja 

tämän direktiivin yleistä noudattamista; 

 b) sisämarkkinoiden sääntöjen 

noudattamista; 

 c) moniarvoisuuden kaikkia 

ulottuvuuksia, ottaen erityisesti huomioon 

tiedotuksen, politiikan ja yhteiskunnan; 

 d) julkisen palvelun velvoitteiden 

tehokasta täytäntöönpanoa; 

 e) saatavuuden esteiden poistamista; 

 f) yhteissääntelyn ja itsesääntelyn 

soveltamista mahdollisesti vahvistettujen 

kansallisen tason käytännesääntöjen ja 

vastaavien välineiden avulla ja sitä, missä 

määrin nämä välineet osoittavat 

tosiasiallista toimivuutta direktiivin 

tavoitteiden saavuttamisessa; 

 g) riippumattomien kansallisten 
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sääntelyviranomaisten tai vastaavien 

julkisten elinten osoittamaa 

toimintakykyä; 

 h) ERGAn ja yhteyskomitean 

osoittamaa toimintakykyä; 

 i) yksittäisten jäsenvaltioiden 

vahvistamia tiukempia sääntöjä ja niiden 

soveltamistuloksia; 

 l) oikeutta vastineeseen koskevien 

säännösten tosiasiallista täytäntöönpanoa 

jäsenvaltioiden toimesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein ja tekee 

tarvittaessa lisäehdotuksia direktiivin 

mukauttamiseksi audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan kehityksen ja 

erityisesti teknologian kehityksen, 

kuluttajien tapojen muuttumisen, alan 

kilpailukyvyn sekä kaikissa jäsenvaltioissa 

saavutetun medialukutaidon tason 

edellyttämällä tavalla. Lisäksi 

kertomuksessa arvioidaan 

mainontakäytäntöjä, erityisesti lapsiin 

kohdistettavia, eurooppalaisten teosten 

tehokasta markkinointia sekä itse- ja 

yhteissääntelykäytäntöjen vaikuttavuutta 

kaikissa jäsenvaltioissa. 
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Or. en 

Perustelu 

Kun otetaan huomioon direktiivin soveltamisala, mukauttaminen saattaa olla tarpeen 

tulevaisuudessa riippuen siitä, miten tietyt arkaluonteiset kysymykset kehittyvät ajan myötä. 

 

Tarkistus  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein ja tekee 

tarvittaessa lisäehdotuksia direktiivin 

mukauttamiseksi audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan kehityksen ja 

erityisesti teknologian uusimman 

kehityksen, alan kilpailukyvyn sekä 

jäsenvaltioiden medialukutaidon alalla 

tukemia käytäntöjä, politiikkoja ja 

toimenpiteitä koskevan kertomuksen 

edellyttämällä tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle viimeistään [date – no 

later than four years after adoption] ja sen 

jälkeen kolmen vuoden välein 

kertomuksen tämän direktiivin 

soveltamisesta. Kertomuksessa 

huomioidaan erityisesti teknologian uusin 

kehitys, alan kilpailukyky, lastensuojelu 

sekä kaikissa jäsenvaltioissa saavutettu 

medialukutaidon taso. 

Or. en 

Perustelu 

Palautetaan viittaus medialukutaitoon. Ks. tarkistukset, jotka koskevat johdanto-osan 42 a ja 

42 b kappaletta. 

 

Tarkistus  1042 

Silvia Costa 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta kaikissa 

jäsenvaltioissa sekä kertomuksen 

jäsenvaltioiden medialukutaidon alalla 

tukemista käytännöistä, politiikoista ja 

toimenpiteistä viimeistään [date – no later 

than four years after adoption] ja sen 

jälkeen kolmen vuoden välein. 

Or. en 
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Perustelu 

Jotta medialukutaidosta tulee tosiasia, on tarpeen ottaa aktiivisesti mukaan kaikki 

jäsenvaltiot. 

 

Tarkistus  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than three years after adoption] 

ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus  1044 

Louise Bours 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään [date – no later than 

1 year after entry into force]. Niiden on 

viipymättä toimitettava nämä säännökset 

kirjallisina komissiolle. 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään [date – no later than 

5 years after entry into force]. Niiden on 

viipymättä toimitettava nämä säännökset 

kirjallisina komissiolle. 

Or. en 

 


