
 

AM\1112182FI.docx  PE595.453v03-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
 

2016/0151(COD) 

2.12.2016 

TARKISTUKSET 
20 - 198 

Lausuntoluonnos 

Herbert Dorfmann 

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 

tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 

annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien 

markkinarealiteettien vuoksi 

Ehdotus direktiiviksi 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

 

 

 

  



 

PE595.453v03-00 2/113 AM\1112182FI.docx 

FI 

AM_Com_LegOpinion 

  



 

AM\1112182FI.docx 3/113 PE595.453v03-00 

 FI 

 

Tarkistus   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 

62 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 

62 artiklan sekä 168 artiklan 1 ja 

5 kohdan, 

Or. en 

 

Tarkistus   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 

62 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 

62 artiklan ja 168 artiklan, 

Or. ro 

 

Tarkistus   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 
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62 artiklan, 62 artiklan ja 168 artiklan, 

Or. en 

 

Tarkistus   23 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 

62 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 

62 artiklan ja 168 artiklan, 

Or. en 

 

Tarkistus   24 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 

pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa, 

Or. el 

 

Tarkistus   25 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 b viite (uusi) 

 



 

AM\1112182FI.docx 5/113 PE595.453v03-00 

 FI 

Komission teksti Tarkistus 

 ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 

pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

Or. el 

 

Tarkistus   26 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Viimeisin merkittävä muutos 

neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka 

myöhemmin kodifioitiin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 

antamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. 

Sittemmin audiovisuaalisten 

mediapalvelujen markkinat ovat 

kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. 

Tekninen kehitys mahdollistaa 

uudentyyppisiä palveluja ja 

käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien 

sukupolvien katselutottumukset ovat 

muuttuneet tuntuvasti. Vaikka 

televisiovastaanotin on edelleen tärkeä 

väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, 

monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan 

audiovisuaalista sisältöä muilla, 

kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-

sisällön osuus on edelleen merkittävä 

keskimääräisestä päivittäisestä 

katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, 

kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien 

tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin 

kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten 

tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, 

ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa. 

(1) Viimeisin merkittävä muutos 

neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka 

myöhemmin kodifioitiin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 

antamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. 

Sittemmin audiovisuaalisten 

mediapalvelujen markkinat ovat 

kehittyneet merkittävästi ja nopeasti, koska 

televisiopalvelut ja internetin välityksellä 

tarjottavat mediapalvelut lähentyvät 

jatkuvasti toisiaan. Tekninen kehitys 

mahdollistaa uudentyyppisiä palveluja ja 

käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien 

sukupolvien katselutottumukset ovat 

muuttuneet tuntuvasti. Vaikka 

televisiovastaanotin on edelleen tärkeä 

väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, 

monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan 

audiovisuaalista sisältöä muilla, 

kannettavilla laitteilla. Perinteisen 

TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä 

keskimääräisestä päivittäisestä 

katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, 

kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien 

tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin 

kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten 

tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, 
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ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa. 

_________________ _________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä 

lokakuuta 1989, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi). EYVL 

L 298, 17.10.1989, s. 23. 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä 

lokakuuta 1989, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi). EYVL 

L 298, 17.10.1989, s. 23. 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi). EYVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1. 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi). EYVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1. 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2007, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta annetun neuvoston 

direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 

(EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2007, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta annetun neuvoston 

direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 

(EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27). 

Or. el 

 

Tarkistus   27 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Viimeisin merkittävä muutos 

neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka 

myöhemmin kodifioitiin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 

antamalla Euroopan parlamentin ja 

(1) Viimeisin merkittävä muutos 

neuvoston direktiiviin 89/552/ETY27, joka 

myöhemmin kodifioitiin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2010/13/EU28, tehtiin vuonna 2007 

antamalla Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. 

Sittemmin audiovisuaalisten 

mediapalvelujen markkinat ovat 

kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. 

Tekninen kehitys mahdollistaa 

uudentyyppisiä palveluja ja 

käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien 

sukupolvien katselutottumukset ovat 

muuttuneet tuntuvasti. Vaikka 

televisiovastaanotin on edelleen tärkeä 

väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, 

monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan 

audiovisuaalista sisältöä muilla, 

kannettavilla laitteilla. Perinteisen TV-

sisällön osuus on edelleen merkittävä 

keskimääräisestä päivittäisestä 

katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, 

kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien 

tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin 

kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten 

tilausvideopalvelut ja videonjakoalustat, 

ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa. 

neuvoston direktiivi 2007/65/EY29. 

Sittemmin audiovisuaalisten 

mediapalvelujen markkinat ovat 

kehittyneet merkittävästi ja nopeasti. 

Tekninen kehitys mahdollistaa 

uudentyyppisiä palveluja ja 

käyttäjäkokemuksia. Etenkin nuorempien 

sukupolvien katselutottumukset ovat 

muuttuneet tuntuvasti. Vaikka 

televisiovastaanotin on edelleen tärkeä 

väline jakaa audiovisuaalisia kokemuksia, 

monet katsojat ovat siirtyneet katselemaan 

audiovisuaalista sisältöä muilla, 

kannettavilla laitteilla. Perinteisen 

TV-sisällön osuus on edelleen merkittävä 

keskimääräisestä päivittäisestä 

katseluajasta. Uudentyyppisen sisällön, 

kuten lyhytvideoiden tai käyttäjien 

tuottaman sisällön, merkitys kuitenkin 

kasvaa jatkuvasti, ja uudet toimijat, kuten 

tilausvideopalvelut, sosiaaliset verkot ja 

videonjakoalustat, ovat nyt vakiinnuttaneet 

asemansa. 

_________________ _________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä 

lokakuuta 1989, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL 

L 298, 17.10.1989, s. 23). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä 

lokakuuta 1989, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EYVL 

L 298, 17.10.1989, s. 23). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 

10. maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 

10. maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2007, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2007, televisiotoimintaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
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ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta annetun neuvoston 

direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 

(EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27). 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta annetun neuvoston 

direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 

(EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27). 

Or. fr 

 

Tarkistus   28 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Direktiiviä 2010/13/EU olisi 

edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin 

palveluihin, joiden päätarkoituksena on 

tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- 

tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta 

koskevan vaatimuksen tulisi katsoa 

täyttyvän myös siinä tapauksessa, että 

palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja 

muotoa, joka on erotettavissa kyseisen 

palveluntarjoajan päätoiminnasta, 

esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, 

jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia 

tai käyttäjien tuottamia videoita, jos 

kyseisten osien voidaan katsoa olevan 

erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta 

toiminnasta. Sosiaalisen median palveluja 

ei lueta mukaan lukuun ottamatta 

tapauksia, joissa ne tarjoavat 
videonjakoalustan määritelmään kuuluvaa 

palvelua. Audiovisuaalisen tarjonnan ja 

pääasiallisen toiminnan välisten kytkösten 

vuoksi palvelu olisi katsottava pelkäksi 

pääasiallisen toiminnan erottamattomaksi 

täydennykseksi. Näin ollen kanavat tai 

muut audiovisuaaliset palvelut, joista 

palveluntarjoajalla on toimituksellinen 

vastuu, voivat itsessään muodostaa 

audiovisuaalisia mediapalveluja, vaikka ne 

tarjottaisiin videonjakoalustoilla, joille on 

ominaista toimituksellisen vastuun 

puuttuminen. Tällaisissa tapauksissa 

(3) Direktiiviä 2010/13/EU olisi 

edelleen sovellettava ainoastaan sellaisiin 

palveluihin, joiden päätarkoituksena on 

tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- 

tai valistustarkoituksessa. Päätarkoitusta 

koskevan vaatimuksen tulisi katsoa 

täyttyvän myös siinä tapauksessa, että 

palvelulla on audiovisuaalista sisältöä ja 

muotoa, joka on erotettavissa kyseisen 

palveluntarjoajan päätoiminnasta, 

esimerkkeinä verkkolehtien erilliset osat, 

jotka sisältävät audiovisuaalisia ohjelmia 

tai käyttäjien tuottamia videoita, jos 

kyseisten osien voidaan katsoa olevan 

erotettavissa verkkolehtien pääasiallisesta 

toiminnasta. Sikäli kuin sosiaaliset verkot 

ovat kuluttajien kannalta tärkeä keino 

saada tietoa ja perustuvat entistä 

enemmän käyttäjien tuottamaan tai 

saataville asettamaan audiovisuaaliseen 

sisältöön, sosiaaliset verkot on 

sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan, 

jos ne täyttävät videonjakoalustan 

määritelmän. Audiovisuaalisen tarjonnan 

ja pääasiallisen toiminnan välisten 

kytkösten vuoksi palvelu olisi katsottava 

pelkäksi pääasiallisen toiminnan 

erottamattomaksi täydennykseksi. Näin 

ollen kanavat tai muut audiovisuaaliset 

palvelut, joista palveluntarjoajalla on 

toimituksellinen vastuu, voivat itsessään 
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palveluntarjoajilla, joilla on 

toimituksellinen vastuu, on velvollisuus 

noudattaa tämän direktiivin säännöksiä. 

muodostaa audiovisuaalisia 

mediapalveluja, vaikka ne tarjottaisiin 

videonjakoalustoilla, joille on ominaista 

toimituksellisen vastuun puuttuminen. 

Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajilla, 

joilla on toimituksellinen vastuu, on 

velvollisuus noudattaa tämän direktiivin 

säännöksiä. 

Or. fr 

 

Tarkistus   29 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Tiedonannossaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: 

paremmalla sääntelyllä parempiin 

tuloksiin31 komissio painotti, että 

politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se 

ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että 

hyvin suunnitellut muut keinot 

käytänneyhteisön sekä itse- ja 

yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. 

Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden 

mukaisesti käyttöön otetut 

käytännesäännöt ovat osoittautuneet 

hyvin suunnitelluiksi aloilla, joita 

direktiivin mukainen yhteensovittaminen 

koskee. Lainsäädännöllisen turvaverkon 

olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä 

edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn 

perustuvien käytännesääntöjen 

noudattamista. Yhtä tärkeää on, että 

käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset 

päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan 

seurata ja arvioida säännöllisesti, 

läpinäkyvästi ja riippumattomasti 

tavoitteita, joihin käytännesäännöillä 

pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka 

pidetään oikeasuhteisina, katsotaan 

yleensä tehokkaaksi lähestymistavaksi 

(7) Tiedonannossaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: 

paremmalla sääntelyllä parempiin 

tuloksiin31 komissio painotti, että 

politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se 

ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että 

hyvin suunnitellut muut keinot. 

Yhteissääntelyyn perustuvissa 

käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä 

direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi 

noudatettava näitä periaatteita. 
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järjestelmän täytäntöönpanossa. Itse- ja 
yhteissääntelyyn perustuvissa 

käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä 

direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi 

noudatettava näitä periaatteita. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015)0215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

Or. en 

 

Tarkistus   30 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Tiedonannossaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: 

paremmalla sääntelyllä parempiin 

tuloksiin31 komissio painotti, että 

politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se 

ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että 

hyvin suunnitellut muut keinot 

käytänneyhteisön sekä itse- ja 

yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. 

Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden 

mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt 

ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi 

aloilla, joita direktiivin mukainen 

yhteensovittaminen koskee. 

Lainsäädännöllisen turvaverkon 

olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä 

edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn 

perustuvien käytännesääntöjen 

noudattamista. Yhtä tärkeää on, että 

käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset 

päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan 

seurata ja arvioida säännöllisesti, 

läpinäkyvästi ja riippumattomasti 

tavoitteita, joihin käytännesäännöillä 

(7) Tiedonannossaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EU-agenda: 

paremmalla sääntelyllä parempiin 

tuloksiin31 komissio painotti, että 

politiikkaratkaisuja tarkastellessaan se 

ottaa huomioon sekä sääntelykeinot että 

hyvin suunnitellut muut keinot 

käytänneyhteisön sekä itse- ja 

yhteissääntelyn periaatteiden pohjalta32. 

Itse- ja yhteissääntelyn periaatteiden 

mukaisesti käyttöön otetut käytännesäännöt 

ovat osoittautuneet hyvin suunnitelluiksi 

aloilla, joita direktiivin mukainen 

yhteensovittaminen koskee, ja niistä voi 

muodostua tärkeä lisä- ja täydentävä 

väline lainsäädäntötoimissa. 
Lainsäädännöllisen turvaverkon 

olemassaoloa on pidetty tärkeänä tekijänä 

edistettäessä itse- tai yhteissääntelyyn 

perustuvien käytännesääntöjen 

noudattamista. Yhtä tärkeää on, että 

käytännesäännöissä vahvistetaan erityiset 

päämäärät ja tavoitteet, jotta voidaan 

seurata ja arvioida säännöllisesti, 
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pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka 

pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä 

tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän 

täytäntöönpanossa. Itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvissa 

käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä 

direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi 

noudatettava näitä periaatteita. 

läpinäkyvästi ja riippumattomasti 

tavoitteita, joihin käytännesäännöillä 

pyritään. Porrastetut seuraamukset, jotka 

pidetään oikeasuhteisina, katsotaan yleensä 

tehokkaaksi lähestymistavaksi järjestelmän 

täytäntöönpanossa. Itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvissa 

käytännesäännöissä, joita hyväksytään tällä 

direktiivillä yhteen sovitetuilla aloilla, olisi 

noudatettava näitä periaatteita. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015)0215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. el 

 

Tarkistus   31 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja antaa varmuus 

yrityksille ja jäsenvaltioiden 

viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite 

olisi soveltuvin osin mukautettava rasismin 

ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 

ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 

tehdyn neuvoston puitepäätöksen 

2008/913/YOS määritelmään, jonka 

mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan”. Tämän olisi 

katettava myös syyt, joihin yllyttäminen 

väkivaltaan tai vihaan perustuu. 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja antaa varmuus 

yrityksille ja jäsenvaltioiden 

viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite 

olisi soveltuvin osin mukautettava rasismin 

ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 

ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin 28 päivänä marraskuuta 2008 

tehdyn neuvoston puitepäätöksen 

2008/913/YOS määritelmään, jonka 

mukaan vihapuhe on ”julkista yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan”, joten siitä voi 

aiheutua seuraamuksia. Tämän olisi 

katettava myös syyt, joihin yllyttäminen 

väkivaltaan tai vihaan perustuu. 

Or. el 
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Tarkistus   32 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta katsojat, muun muassa 

vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä 

tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä 

sisällöstä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään 

riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka 

voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen 

ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) 

järjestelmällä. Sisällön deskriptorit 

voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai 

akustisin keinoin. 

(9) Jotta katsojat, muun muassa 

vanhemmat ja alaikäisten kaltaiset 

heikommassa asemassa olevat ryhmät, 

voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 

esitettävästä sisällöstä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään 

riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka 

voi haitata alaikäisten kaltaisten 

heikommassa asemassa olevien ryhmien 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. 

Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 

sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmällä. Sisällön 

deskriptorit voitaisiin toteuttaa kirjallisin, 

graafisin tai akustisin keinoin. 

Or. en 

 

Tarkistus   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta katsojat, muun muassa 

vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä 

tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä 

sisällöstä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään 

riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka 

voi haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystä. Tämä voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi sisällön luonteen 

ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) 

järjestelmällä. Sisällön deskriptorit 

voitaisiin toteuttaa kirjallisin, graafisin tai 

(9) Jotta katsojat, muun muassa 

vanhemmat ja alaikäiset, voisivat tehdä 

tietoon perustuvia päätöksiä esitettävästä 

sisällöstä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään 

riittävien tietojen antamista sisällöstä, joka 

voi haitata alaikäisten fyysistä tai henkistä 

kehitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi sisällön luonteen ilmaisevien 

kuvausten (deskriptoreiden) järjestelmällä. 

Sisällön deskriptorit voitaisiin toteuttaa 

kirjallisin, graafisin tai akustisin keinoin. 
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akustisin keinoin. 

Or. en 

 

Tarkistus   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Vammaisten ja ikääntyneiden 

oikeuteen osallistua ja integroitua 

yhteiskunnalliseen elämään ja 

kulttuurielämään kuuluu mahdollisuus 

käyttää audiovisuaalisia mediapalveluja. 

Tästä syystä jäsenvaltioissa olisi 

toteutettava asianmukaisia ja 

oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan, että mediapalvelujen 

tarjoajat pyrkivät omalla 

lainkäyttöalueellaan asettamaan sisältöä 

näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden 

saataville mahdollisimman pian. 

Or. en 

 

Tarkistus   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) On tärkeää, että sääntelytoimissa 

rajoitetaan jollakin tavalla haavoittuvassa 

asemassa (esim. sosiaalisesti, 

taloudellisesti, henkisesti tai 

terveydellisesti) olevan henkilön 

altistumista ajatuksille tai arvoille, jotka 

vahvistavat hänen käsitystään 

haavoittuvuudesta. On yhtä tärkeää torjua 
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vakuuttavia toimia, joilla tietyn tuotteen 

tai palvelun kulutus esitetään selkeänä ja 

vaivattomana keinona parantaa 

haavoittuvuus. 

Or. en 

 

Tarkistus   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Olisi vahvistettava nykyisiä 

sääntöjä, jotka koskevat näkö- tai 

kuulovammaisten mediapalvelujen 

saannin parantamista, jotta varmistetaan 

jäsenvaltioiden ja mediapalvelujen 

tarjoajien toimien edistyminen ja 

jatkuvuus. 

Or. en 

 

Tarkistus   37 

Renate Sommer 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja 

Poistetaan. 
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yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään vähentämään 

tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai 

joka muulla tavoin ei sovi yhteen 

kyseisten kansallisten tai kansainvälisten 

ravinto-ohjeiden kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus   38 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä käytetään 

vähentämään tuloksekkaasti lasten ja 

alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lasten kaltaisille heikommassa 

asemassa oleville ryhmille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että sääntelyä ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään ehkäisemään 

tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten 

ravinto-ohjeiden kanssa. 

Or. en 
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Tarkistus   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 
elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä käytetään 

vähentämään tuloksekkaasti lasten ja 

alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja yhteissääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, kuten EU 

Pledge initiative -aloite ja muut aloitteet, 

joita on kehitetty komission perustaman 

ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä 

käsittelevän toimintafoorumin puitteissa, 
käytetään vähentämään tuloksekkaasti 

lasten altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 
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tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään vähentämään 

tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioiden olisi minimoitava lasten ja 

alaikäisten altistuminen audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiilin 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään vähentämään 
tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että käytännesäännöillä 

minimoidaan tuloksekkaasti lasten ja 

alaikäisten altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai joka 
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sokereita tai rasvaa sisältäviä 

elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla 

tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten 

tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. 

muulla tavoin ei sovi yhteen kyseisten 

kansallisten tai kansainvälisten 

ravinto-ohjeiden kanssa. 

Or. ro 

 

Tarkistus   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään vähentämään 

tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, 

sokereita tai rasvaa sisältäviä 

elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla 

tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten 

tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. 

(10) Kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla on olemassa tiettyjä laajalti 

tunnustettuja ravinto-ohjeita, kuten 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiili, 

elintarvikkeiden erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella lapsille suunnatussa 

elintarvikkeiden televisiomainonnassa. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

itse- ja yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään vähentämään 

tuloksekkaasti lasten ja alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, 

sokereita tai rasvaa sisältäviä 

elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla 

tavoin ei sovi yhteen kyseisten kansallisten 

tai kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. 

Tarkistus 

Or. it 

 

Tarkistus   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Jäsenvaltioiden olisi myös 

varmistettava, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään 

tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja 

alaikäisten altistumista rahapelejä 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella 

tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia järjestelmiä rahapelien 

mainostamiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

rahapelejä koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä 

annetaan viestit vastuullisesta 

pelaamisesta. 

Or. it 

 

Tarkistus   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään 

tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja 

alaikäisten altistumista alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella 

tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

(11) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että käytännesääntöjä käytetään 

varmistamaan vastuullinen 

alkoholijuomia koskeva audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä. Lasten ja 

alaikäisten altistuminen alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle olisi minimoitava. 



 

PE595.453v03-00 20/113 AM\1112182FI.docx 

FI 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan 

audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 

yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta 

alkoholinkäytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus   45 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti 

rajoittamaan lasten ja alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella 

tasolla on yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan 

audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 

yhteydessä annetaan viestit vastuullisesta 

alkoholinkäytöstä. 

(11) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

varmistamaan, että sääntelyä ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti 

ehkäisemään ja rajoittamaan lasten ja 

alaikäisten kaltaisten heikommassa 

asemassa olevien ryhmien altistumista 

alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

Or. en 

 

Tarkistus   46 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti 

rajoittamaan lasten ja alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti 

rajoittamaan lasten ja alaikäisten 

altistumista epäasiallisesti alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

Or. el 

 

Tarkistus   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään 
tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja 

alaikäisten altistumista alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

(11) Vastaavasti jos jäsenvaltiot 

valitsevat yhteissääntelytoimenpiteen, sitä 

on käytettävä tuloksekkaasti vähentämään 

lasten ja alaikäisten altistumista 

alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 
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joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

Or. ro 

 

Tarkistus   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltioita olisi myös 

kannustettava varmistamaan, että itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä käytetään tuloksekkaasti 

rajoittamaan lasten ja alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

(11) Jäsenvaltioiden olisi myös 

varmistettava, että itse- ja yhteissääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä käytetään 

tuloksekkaasti rajoittamaan lasten ja 

alaikäisten altistumista alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. Unionin ja kansallisella tasolla 

on yhteis- ja itsesääntelyyn perustuvia 

järjestelmiä alkoholijuomien 

markkinoimiseksi vastuullisesti, myös 

audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä. Näihin järjestelmiin olisi 

edelleen kannustettava, erityisesti niihin, 

joilla pyritään varmistamaan, että 

alkoholijuomia koskevan audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän yhteydessä annetaan 

viestit vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

Or. it 

 

Tarkistus   49 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(12) Jotta voidaan poistaa esteitä rajat 

ylittävien palvelujen vapaalta 

liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen 

varmistaa erityisesti kuluttajien tai 

kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- 

ja yhteissääntelytoimenpiteiden 

tuloksekkuus. Onnistuneen 

täytäntöönpanon ja seurannan avulla 

unionin tason käytännesäännöt voivat olla 

hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja 

tuloksekkaampi lähestymistapa. 

(12) Jotta voidaan poistaa esteitä rajat 

ylittävien palvelujen vapaalta 

liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen 

varmistaa erityisesti kuluttajien tai 

kansanterveyden suojeluun tähtäävien 

yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. 

Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan 

avulla unionin tason käytännesäännöt 

voivat olla hyvä keino varmistaa 

johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi 

lähestymistapa. 

Or. en 

 

Tarkistus   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta voidaan poistaa esteitä rajat 

ylittävien palvelujen vapaalta 

liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen 

varmistaa erityisesti kuluttajien tai 

kansanterveyden suojeluun tähtäävien itse- 

ja yhteissääntelytoimenpiteiden 

tuloksekkuus. Onnistuneen 

täytäntöönpanon ja seurannan avulla 

unionin tason käytännesäännöt voivat olla 

hyvä keino varmistaa johdonmukaisempi ja 

tuloksekkaampi lähestymistapa. 

(12) Jotta voidaan poistaa esteitä rajat 

ylittävien palvelujen vapaalta 

liikkuvuudelta unionissa, on tarpeen 

varmistaa erityisesti kuluttajien tai 

kansanterveyden suojeluun tähtäävien 

yhteissääntelytoimenpiteiden tuloksekkuus. 

Onnistuneen täytäntöönpanon ja seurannan 

avulla unionin tason käytännesäännöt 

voivat olla hyvä keino varmistaa 

johdonmukaisempi ja tuloksekkaampi 

lähestymistapa. 

Or. en 

 

Tarkistus   51 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jäsenvaltioita kehotetaan luomaan 

puitteet sille, mitkä ajankohdat ovat 

”parasta katseluaikaa”, puitteiden 

käyttämiseksi tämän direktiivin 

alaikäisten suojelua koskevien säännösten 

täytäntöön panemiseksi. 

Or. da 

 

Tarkistus   52 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Televisiolähetysten markkinat ovat 

muuttuneet, ja audiovisuaaliseen 

kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää 

joustavuutta erityisesti lineaarisia 

audiovisuaalisia mediapalveluja, 

tuotesijoittelua ja sponsorointia 

koskevissa määrällisissä säännöissä. 

Uusien, myös mainonnattomien 

palvelujen syntyminen on tuonut lisää 

valinnanvaraa katsojille, jotka voivat 

helposti siirtyä vaihtoehtoiseen 

tarjontaan. 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus   53 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Televisiolähetysten markkinat ovat 

muuttuneet, ja audiovisuaaliseen 

Poistetaan. 
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kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää 

joustavuutta erityisesti lineaarisia 

audiovisuaalisia mediapalveluja, 

tuotesijoittelua ja sponsorointia 

koskevissa määrällisissä säännöissä. 

Uusien, myös mainonnattomien 

palvelujen syntyminen on tuonut lisää 

valinnanvaraa katsojille, jotka voivat 

helposti siirtyä vaihtoehtoiseen 

tarjontaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   54 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Televisiolähetysten markkinat ovat 

muuttuneet, ja audiovisuaaliseen 

kaupalliseen viestintään tarvitaan lisää 

joustavuutta erityisesti lineaarisia 

audiovisuaalisia mediapalveluja, 

tuotesijoittelua ja sponsorointia 

koskevissa määrällisissä säännöissä. 

Uusien, myös mainonnattomien 

palvelujen syntyminen on tuonut lisää 

valinnanvaraa katsojille, jotka voivat 

helposti siirtyä vaihtoehtoiseen 

tarjontaan. 

Poistetaan. 

Or. da 

 

Tarkistus   55 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(14) Sponsorointi on tärkeä keino 

rahoittaa audiovisuaalisia mediapalveluja 

tai ohjelmia samalla kun edistetään 

oikeus- tai luonnollisen henkilön nimeä, 

tavaramerkkiä, imagoa, toimintaa tai 

tuotteita. Jotta sponsorointi muodostaisi 

arvokkaan mainontamuodon 

mainostajille ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille, sponsorointi-

ilmoitukset voivat sisältää viittauksia 

sponsorin tavaroihin tai palveluihin 

niiden myynnin edistämiseksi ilman, että 

suoraan kannustettaisiin ostamaan näitä 

tavaroita ja palveluja. Sponsorointi-

ilmoituksissa olisi edelleen selvästi 

ilmoitettava katsojille 

sponsorointisopimuksen olemassaolosta. 
Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön ei saisi 

vaikuttaa siten, että se vaikuttaa 

audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan 

toimitukselliseen riippumattomuuteen. 

(14) Sponsoroitujen ohjelmien sisältöön 

ei saisi vaikuttaa siten, että se vaikuttaa 

audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan 

toimitukselliseen riippumattomuuteen. 

Or. en 

 

Tarkistus   56 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Tuotesijoittelun vapauttaminen ei 

ole johtanut tämän audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän muodon 

ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta 

tuotesijoittelun kieltäminen joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole 

luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu 

olisi näin ollen sallittava kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa 

tietyin poikkeuksin. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus   57 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Tuotesijoittelun vapauttaminen ei 

ole johtanut tämän audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän muodon 

ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta 

tuotesijoittelun kieltäminen joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole 

luonut oikeusvarmuutta audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu 

olisi näin ollen sallittava kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa 

tietyin poikkeuksin. 

(15) Tuotesijoittelu olisi periaatteessa 

kiellettävä. Joidenkin ohjelmatyyppien 

osalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista 

tehdä positiiviseen luetteloon perustuvia 

poikkeuksia. Jäsenvaltion olisi voitava 

syrjäyttää nämä poikkeukset kokonaan tai 

osittain, esimerkiksi sallimalla 

tuotesijoittelu ainoastaan sellaisissa 

ohjelmissa, joita ei ole tuotettu 

yksinomaan kyseisen jäsenvaltion 

alueella. 

Or. da 

 

Tarkistus   58 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Tuotesijoittelun vapauttaminen ei 

ole johtanut tämän audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän muodon 

ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta 

tuotesijoittelun kieltäminen joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut 

oikeusvarmuutta audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu 

olisi näin ollen sallittava kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa tietyin 

poikkeuksin. 

(15) Tuotesijoittelun vapauttaminen ei 

ole johtanut tämän audiovisuaalisen 

kaupallisen viestinnän muodon 

ennakoituun laajenemiseen. Toisaalta 

tuotesijoittelun kieltäminen joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole luonut 

oikeusvarmuutta audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille. Tuotesijoittelu 

olisi näin ollen sallittava kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa tietyin 

poikkeuksin, koska se voi tuottaa 

lisäresursseja mediapalvelujen tarjoajille. 

Or. el 



 

PE595.453v03-00 28/113 AM\1112182FI.docx 

FI 

 

Tarkistus   59 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. On näyttöä siitä, että 

tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt 

mainokset voivat vaikuttaa lasten 

käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein 

pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. 

Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää 

tuotesijoittelu ohjelmissa, joiden yleisöstä 

merkittävä osa on lapsia. Kuluttaja-

asioiden ohjelmat ovat ohjelmia, jotka 

tarjoavat katsojille neuvontaa tai 

arvosteluja ostettavista tuotteista ja 

palveluista. Tuotesijoittelun salliminen 

tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi yleisesti 

sallia. On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu 

ja ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa. Tuotesijoittelun salliminen 

ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja 

toimituksellisen sisällön välistä eroa 

katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja 

vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen 

arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 
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uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, 

joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. 

On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja 

ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat 

ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille 

neuvontaa tai arvosteluja ostettavista 

tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun 

salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä opetus-, 

urheilu- ja muunlaisissa ohjelmissa, 

joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. 

On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja 

ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat 

ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille 

neuvontaa tai arvosteluja ostettavista 

tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun 

salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

Or. nl 

 

Tarkistus   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, 

joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. 

On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja 

ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat 

ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille 

neuvontaa tai arvosteluja ostettavista 

tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä 

lastenohjelmissa. On näyttöä siitä, että 

tuotesijoittelu ja ohjelmiin sisällytetyt 

mainokset voivat vaikuttaa lasten 

käyttäytymiseen, sillä lapset eivät usein 

pysty tunnistamaan kaupallista sisältöä. 

Tämän vuoksi on edelleen tarpeen kieltää 

tuotesijoittelu lastenohjelmissa ja 

perheohjelmissa, kuten 

musiikkiohjelmissa tai 

urheilutapahtumissa. Kuluttaja-asioiden 

ohjelmat ovat ohjelmia, jotka tarjoavat 

katsojille neuvontaa tai arvosteluja 
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salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

ostettavista tuotteista ja palveluista. 

Tuotesijoittelun salliminen tällaisissa 

ohjelmissa hämärtäisi mainonnan ja 

toimituksellisen sisällön välistä eroa 

katsojille, joilla on oikeus odottaa aitoa ja 

vilpitöntä tuotteiden tai palvelujen 

arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

Or. en 

Perustelu 

Kun määritetään ohjelmia, joihin sovelletaan mainontarajoituksia, on olennaisen tärkeää 

kattaa myös perheohjelmat, joita sekä aikuiset että lapset katsovat, ottaen huomioon yleiset 

katselutottumukset. 

 

Tarkistus   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Tuotesijoittelua ei saisi kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, 

joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. 

On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja 

ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat 

ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille 

neuvontaa tai arvosteluja ostettavista 

tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun 

salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 

(16) Tuotesijoittelu olisi kiellettävä 

uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä ohjelmissa, 

joiden yleisöstä merkittävä osa on lapsia. 

On näyttöä siitä, että tuotesijoittelu ja 

ohjelmiin sisällytetyt mainokset voivat 

vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, sillä 

lapset eivät usein pysty tunnistamaan 

kaupallista sisältöä. Tämän vuoksi on 

edelleen tarpeen kieltää tuotesijoittelu 

ohjelmissa, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. Kuluttaja-asioiden ohjelmat ovat 

ohjelmia, jotka tarjoavat katsojille 

neuvontaa tai arvosteluja ostettavista 

tuotteista ja palveluista. Tuotesijoittelun 

salliminen tällaisissa ohjelmissa hämärtäisi 

mainonnan ja toimituksellisen sisällön 

välistä eroa katsojille, joilla on oikeus 

odottaa aitoa ja vilpitöntä tuotteiden tai 

palvelujen arviointia tällaisissa ohjelmissa. 
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Or. it 

 

Tarkistus   63 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei 

saa korostaa aiheettomasti, on 

osoittautunut vaikeaksi soveltaa 

käytännössä. Se myös rajoittaa 

tuotesijoittelua, johon lähtökohtaisesti 

liittyy jossakin määrin korostettua 

esilletuomista, jotta tuotesijoittelu tuottaisi 

arvoa. Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia 

koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen 

keskityttävä siihen, että katsojille 

ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun 

olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei 

tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen 

mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen 

riippumattomuuteen. 

(17) Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia 

koskevissa vaatimuksissa on keskityttävä 

ilmoittamaan televisionkatsojille selvästi 

tuotesijoittelun olemassaolosta ja 

varmistamaan, ettei tuotesijoittelu vaikuta 

audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajan 

toimitukselliseen riippumattomuuteen. 

Or. da 

 

Tarkistus   64 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei 

saa korostaa aiheettomasti, on osoittautunut 

vaikeaksi soveltaa käytännössä. Se myös 

rajoittaa tuotesijoittelua, johon 

lähtökohtaisesti liittyy jossakin määrin 

korostettua esilletuomista, jotta 

tuotesijoittelu tuottaisi arvoa. 
Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia 

koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen 

(17) Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei 

saa korostaa aiheettomasti, on osoittautunut 

vaikeaksi soveltaa käytännössä. 

Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia 

koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen 

keskityttävä siihen, että katsojille 

ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun 

olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei 

tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen 
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keskityttävä siihen, että katsojille 

ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun 

olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei 

tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen 

mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen 

riippumattomuuteen. 

mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen 

riippumattomuuteen. 

Or. el 

 

Tarkistus   65 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Sääntö, jonka mukaan tuotetta ei 

saa korostaa aiheettomasti, on 

osoittautunut vaikeaksi soveltaa 

käytännössä. Se myös rajoittaa 

tuotesijoittelua, johon lähtökohtaisesti 

liittyy jossakin määrin korostettua 

esilletuomista, jotta tuotesijoittelu tuottaisi 

arvoa. Tuotesijoittelua sisältäviä ohjelmia 

koskevissa vaatimuksissa olisi näin ollen 

keskityttävä siihen, että katsojille 

ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun 

olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei 

tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen 

mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen 

riippumattomuuteen. 

(17) Tuotesijoittelu olisi edelleen 

yleisesti kiellettävä. Sääntelyssä 

vahvistetut mahdolliset poikkeukset 

huomioon ottaen tuotesijoittelua sisältäviä 

ohjelmia koskevissa vaatimuksissa olisi 

keskityttävä siihen, että katsojille 

ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelun 

olemassaolosta, ja varmistamaan, ettei 

tuotesijoittelu vaikuta audiovisuaalisen 

mediapalvelun tarjoajan toimitukselliseen 

riippumattomuuteen. 

Or. en 

 

Tarkistus   66 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Koska uusien palvelujen määrän (18) Eurooppalaisen televisiotoiminnan 
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kasvu on lisännyt katsojien 

valinnanvaraa, lähetystoiminnan 

harjoittajille annetaan enemmän 

joustavuutta mainosten ja 

teleostosesitysten sijoitteluun, kunhan 

tämä ei tarpeettomasti heikennä 

ohjelmien eheyttä. Eurooppalaisen 

televisiotoiminnan erityispiirteiden 

suojaamiseksi olisi edelleen rajoitettava 

katkojen määrää elokuvateoksissa, 

televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä 

joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen 

tarvitsevat erityissuojelua. 

erityispiirteiden suojaamiseksi olisi 

edelleen rajoitettava katkojen määrää 

elokuvateoksissa, televisiota varten 

tehdyissä elokuvissa sekä joissain 

ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 

erityissuojelua. 

Or. da 

 

Tarkistus   67 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Koska uusien palvelujen määrän 

kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, 

lähetystoiminnan harjoittajille annetaan 

enemmän joustavuutta mainosten ja 

teleostosesitysten sijoitteluun, kunhan 

tämä ei tarpeettomasti heikennä 

ohjelmien eheyttä. Eurooppalaisen 

televisiotoiminnan erityispiirteiden 

suojaamiseksi olisi edelleen rajoitettava 

katkojen määrää elokuvateoksissa, 

televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä 

joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen 

tarvitsevat erityissuojelua. 

(18) Vaikka uusien palvelujen määrän 

kasvu on lisännyt katsojien valinnanvaraa, 

on tarpeen jatkaa ohjelmien eheyden ja 

kuluttajien suojaamista kohtuuttoman 

usein toistuvilta mainoksilta ja 

teleostosesityksiltä. Näin ollen 

eurooppalaisen televisiotoiminnan 

erityispiirteiden suojaamiseksi olisi 

edelleen rajoitettava katkojen määrää 

elokuvateoksissa, televisiota varten 

tehdyissä elokuvissa sekä joissain 

ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 

erityissuojelua. 

Or. fr 

 

Tarkistus   68 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun 

mainonta-ajan määrää aikavälillä 

klo 7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan 

harjoittajien on tärkeää saada enemmän 

joustavuutta ja voida päättää 

ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, 

jotta voidaan maksimoida mainostajien 

kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi 

poistettava tuntikohtainen rajoitus ja 

otettava käyttöön päivittäinen 

20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle 

aikavälillä klo 7.00–23.00. 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus   69 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun 

mainonta-ajan määrää aikavälillä 

klo 7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan 

harjoittajien on tärkeää saada enemmän 

joustavuutta ja voida päättää 

ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, 

jotta voidaan maksimoida mainostajien 

kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi 

poistettava tuntikohtainen rajoitus ja 

otettava käyttöön päivittäinen 

20 prosentin enimmäiskesto mainonnalle 

aikavälillä klo 7.00–23.00. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   70 

Christel Schaldemose 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Tällä direktiivillä ei lisätä sallitun 

mainonta-ajan määrää aikavälillä klo 

7.00–23.00, mutta lähetystoiminnan 

harjoittajien on tärkeää saada enemmän 

joustavuutta ja voida päättää 

ajankohdista, joihin mainonta sijoitetaan, 

jotta voidaan maksimoida mainostajien 

kysyntä ja katsojien virta. Sen vuoksi olisi 

poistettava tuntikohtainen rajoitus ja 

otettava käyttöön päivittäinen 20 prosentin 

enimmäiskesto mainonnalle aikavälillä 

klo 7.00–23.00. 

(19) Tällä direktiivillä ei säädetä 

mainosten sallitun enimmäiskeston 

pidentämisestä. Tuntikohtainen 

20 prosentin enimmäiskesto tiettynä 

kellonaikana säilytetään. 

Or. da 

 

Tarkistus   71 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Monet lähetystoiminnan 

harjoittajat kuuluvat laajempiin 

mediaryhmiin ja niiden ilmoitukset 

liittyvät paitsi niiden omiin ohjelmiin ja 

niistä suoraan johdettuihin 

oheistuotteisiin myös muiden saman 

mediaryhmän yhteisöjen ohjelmiin. 

Sellaisille ilmoituksille osoitettua 

lähetysaikaa, jotka lähetystoiminnan 

harjoittaja tekee muiden samaan 

mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen 

ohjelmiin liittyen, ei tulisi lukea mukaan 

mainonnalle ja teleostoslähetyksille 

osoitettuun päivittäiseen 

enimmäislähetysaikaan. 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus   72 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Monet lähetystoiminnan 

harjoittajat kuuluvat laajempiin 

mediaryhmiin ja niiden ilmoitukset 

liittyvät paitsi niiden omiin ohjelmiin ja 

niistä suoraan johdettuihin 

oheistuotteisiin myös muiden saman 

mediaryhmän yhteisöjen ohjelmiin. 

Sellaisille ilmoituksille osoitettua 

lähetysaikaa, jotka lähetystoiminnan 

harjoittaja tekee muiden samaan 

mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen 

ohjelmiin liittyen, ei tulisi lukea mukaan 

mainonnalle ja teleostoslähetyksille 

osoitettuun päivittäiseen 

enimmäislähetysaikaan. 

Poistetaan. 

Or. da 

 

Tarkistus   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 
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väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä, erityisesti pornografian ja 

perusteettoman väkivallan kohdalla. 

Or. en 

 

Tarkistus   74 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, kuten 
videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin heikommassa asemassa olevat 

ryhmät, kuten alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

Or. en 

 

Tarkistus   75 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin ja sosiaalisiin 

verkkoihin, joilla käyttäjät – varsinkin 
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käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

alaikäiset – yhä enemmän käyttävät 

audiovisuaalista sisältöä. Tähän liittyen 

videonjakoalustoille tallennettu haitallinen 

sisältö ja vihapuhe ovat yhä enenevässä 

määrin antaneet aihetta huoleen. Jotta 

voidaan suojella alaikäisiä haitalliselta 

sisällöltä ja kaikkia kansalaisia sisällöltä, 

joka sisältää yllyttämistä väkivaltaan, 

vihaan tai terrorismiin, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

Or. fr 

 

Tarkistus   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoille tallennettu 

haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat yhä 

enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, on tarpeen 

vahvistaa oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. 

(26) Uusia haasteita liittyy erityisesti 

videonjakoalustoihin, joilla käyttäjät – 

varsinkin alaikäiset – yhä enemmän 

käyttävät audiovisuaalista sisältöä. Tähän 

liittyen videonjakoalustoilla saatavilla 

oleva haitallinen sisältö ja vihapuhe ovat 

yhä enenevässä määrin antaneet aihetta 

huoleen. Jotta voidaan suojella alaikäisiä 

haitalliselta sisällöltä ja kaikkia kansalaisia 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin, on 

tarpeen vahvistaa oikeasuhteiset säännöt 

näissä kysymyksissä. 

Or. en 

Perustelu 

Terrorismiin yllyttäminen on tarpeen ottaa mukaan, koska se eroaa komission ”väkivaltaan 

tai vihaan yllyttämisen” määritelmästä. Lisäksi audiovisuaalisen sisällön, 

videonjakoalustojen ja sosiaalisen median intensiivinen käyttö terroristiryhmien 

propagandatarkoituksiin edellyttää vaatimuksia tällaisen sisällön torjunnasta. 
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Tarkistus   77 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Videonjakoalustojen kaupallista 

viestintää säännellään jo Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2005/29/EY, jolla kielletään 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset 

sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös 

harhaanjohtavat ja aggressiiviset 

menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. 

Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia 

tuotteita koskevaan kaupalliseen 

viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla 

sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä 

koskevaan viestintään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/40/EU nojalla sovellettavilla 

kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat 

riittävän hyvin suojattuja. Tässä 

direktiivissä säädetyt toimenpiteet 

täydentävät näin ollen direktiiveissä 

2005/29/EY, 2003/33/EY ja 2014/40/EU 

säädettyjä toimenpiteitä. 

(27) Videonjakoalustojen kaupallista 

viestintää säännellään jo Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 

2005/29/EY, jolla kielletään 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset 

sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös 

harhaanjohtavat ja aggressiiviset 

menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. 

Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia 

tuotteita koskevaan kaupalliseen 

viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2003/33/EY säädetyillä nykyisillä kielloilla 

sekä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä 

koskevaan viestintään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/40/EU nojalla sovellettavilla 

kielloilla varmistetaan, että kuluttajat ovat 

riittävän hyvin suojattuja ja että kaikkien 

audiovisuaalialan toimijoiden on 

noudatettava niitä. Tässä direktiivissä 

säädetyt toimenpiteet täydentävät näin 

ollen direktiiveissä 2005/29/EY, 

2003/33/EY ja 2014/40/EU säädettyjä 

toimenpiteitä. 

Or. el 

 

Tarkistus   78 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Videonjakoalustojen kaupallista 

viestintää säännellään jo Euroopan 

(27) Videonjakoalustojen kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
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parlamentin ja neuvoston 

direktiivillä 2005/29/EY, jolla kielletään 

elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset 

sopimattomat kaupalliset menettelyt, myös 

harhaanjohtavat ja aggressiiviset 

menettelyt tietoyhteiskunnan palveluissa. 

Mitä tulee tupakkatuotteita ja vastaavia 

tuotteita koskevaan kaupalliseen 

viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä 

nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita 

ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/40/EU nojalla 

sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että 

kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja. 

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet 

täydentävät näin ollen 

direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 

2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä. 

tarjoajien kaupallista viestintää 

säännellään jo Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivillä 2005/29/EY, jolla 

kielletään elinkeinonharjoittajien ja 

kuluttajien väliset sopimattomat kaupalliset 

menettelyt, myös harhaanjohtavat ja 

aggressiiviset menettelyt tietoyhteiskunnan 

palveluissa. Mitä tulee tupakkatuotteita ja 

vastaavia tuotteita koskevaan kaupalliseen 

viestintään videonjakoalustoilla, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2003/33/EY säädetyillä 

nykyisillä kielloilla sekä sähkösavukkeita 

ja täyttösäiliöitä koskevaan viestintään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/40/EU nojalla 

sovellettavilla kielloilla varmistetaan, että 

kuluttajat ovat riittävän hyvin suojattuja. 

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet 

täydentävät näin ollen 

direktiiveissä 2005/29/EY, 2003/33/EY ja 

2014/40/EU säädettyjä toimenpiteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus   79 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tallennetusta sisällöstä ei ole 

videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat olisi sen vuoksi 

velvoitettava asianmukaisiin 

toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi 

sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tai sosiaalisiin verkkoihin tallennetusta 

sisällöstä ei ole videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat olisi sen vuoksi 

velvoitettava asianmukaisiin 

toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka saattaa haitata heidän 
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fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään, ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan 

tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään 

tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, 

rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän 

taikka kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään, ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä terrorismiin, 

väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu 

ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän 

jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, 

uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai 

etnisen alkuperän perusteella. 

Or. fr 

 

Tarkistus   80 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tallennetusta sisällöstä ei ole 

videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat olisi sen vuoksi 

velvoitettava asianmukaisiin 

toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi 

sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän 

fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään, ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan 

tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään 

tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, 

rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän 

taikka kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tallennetusta sisällöstä ei ole 

videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat olisi sen vuoksi 

velvoitettava asianmukaisiin 

toimenpiteisiin alaikäisten kaltaisten 

heikommassa asemassa olevien ryhmien 
suojelemiseksi sisällöltä, jotka saattaa 

haitata heidän fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystään, ja kaikkien 

kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä 

väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu 

ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän 

jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, 

uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai 

etnisen alkuperän perusteella. 

Or. en 
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Tarkistus   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tallennetusta sisällöstä ei ole 

videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat olisi sen vuoksi 

velvoitettava asianmukaisiin 

toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi 

sisällöltä, jotka saattaa haitata heidän 

fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään, ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan 

tai vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään 

tai tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, 

rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän 

taikka kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

(28) Merkittävä osa videonjakoalustoille 

tallennetusta sisällöstä ei ole 

videonjakoalustan tarjoajan 

toimituksellisella vastuulla. Nämä 

palveluntarjoajat yleensä kuitenkin 

vastaavat sisällön eli ohjelmien tai 

käyttäjien tuottamien videoiden 

organisoinnista, myös automaattisilla 

keinoilla tai algoritmeilla. Nämä 

palveluntarjoajat on sen vuoksi 

velvoitettava tehokkaisiin toimenpiteisiin 

alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, jotka 

saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystään, ja kaikkien 

kansalaisten suojelemiseksi yllyttämiseltä 

väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu 

ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän 

jäseneen sukupuolen, rodun, ihonvärin, 

uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai 

etnisen alkuperän perusteella. 

Or. it 

 

Tarkistus   82 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Ottaen huomioon, minkä 

luonteisesti palvelutarjoajat ovat 

tekemisissä videonjakoalustoille 

tallennetun sisällön kanssa, kyseisten 

asianmukaisten toimenpiteiden olisi 

kohdistuttava sisällön organisoimiseen 

Poistetaan. 
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eikä itse sisältöön. Tässä direktiivissä 

esitettyjä vaatimuksia olisi sen vuoksi 

sovellettava rajoittamatta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklaa, jossa 

säädetään vastuuvapautuksesta tiettyjen 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 

tallentamien laittomien tietojen osalta. 

Direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 

soveltamisalaan kuuluvia palveluja 

tarjottaessa kyseisiä vaatimuksia olisi 

myös sovellettava rajoittamatta mainitun 

direktiivin 15 artiklaa, jossa kielletään 

asettamasta näille palveluntarjoajille 

yleisiä velvoitteita valvoa tällaisia tietoja 

ja pyrkiä aktiivisesti saamaan selville 

laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai 

olosuhteita, lukuun ottamatta 

valvontavelvoitteita tietyissä tapauksissa 

ja rajoittamatta kansallisten 

viranomaisten kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti antamia määräyksiä. 

_________________  

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 

koskevista tietyistä oikeudellisista 

näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, 

s. 1). 

 

Or. en 

 

Tarkistus   83 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) On aiheellista, että 

videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat 

mahdollisimman pitkälti asianmukaisten 

(30) On aiheellista, että 

videonjakoalustojen tarjoajien kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
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toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän 

direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi 

kannustettava yhteissääntelyyn. Koska 

pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja 

johdonmukainen lähestymistapa koko 

unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla 

oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen 

tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin 

alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta 

sisällöltä ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan 

tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä 

säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 

edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin 

tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on 

laiton sisältö, edellyttäen että ne 

noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 

15 artiklaa, ja toimenpiteisiin 

lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien 

verkkosivustojen sisällön suhteen siten 

kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2011/93/EU35 25 artiklassa. 

Lisäksi videonjakoalustojen tarjoajilla olisi 

oltava mahdollisuus tiukempiin 

toimenpiteisiin vapaaehtoiselta pohjalta. 

tarjoajat osallistuvat toimenpiteiden 

täytäntöönpanoon tämän direktiivin 

mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava 

yhteissääntelyyn. Koska pyrkimyksenä on 

varmistaa selkeä ja johdonmukainen 

lähestymistapa koko unionissa, 

jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta 

velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajien 

kaltaisia audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajia tiukempiin 

toimenpiteisiin alaikäisten kaltaisten 

heikommassa asemassa olevien ryhmien 
suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin 

mitä tässä direktiivissä säädetään. 

Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen 

oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin 

toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton 

sisältö, edellyttäen että ne noudattavat 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja 

toimenpiteisiin lapsipornografiaa 

sisältävien tai levittävien verkkosivustojen 

sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja 

sallitaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 

25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen 

tarjoajien kaltaisilla audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilla olisi oltava 

mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin 

vapaaehtoiselta pohjalta. 

_________________ _________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 

lapsipornografian torjumisesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, 

s. 1). 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 

lapsipornografian torjumisesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, 

s. 1).  

Or. en 

 

Tarkistus   84 

Notis Marias 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) On aiheellista, että 

videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat 

mahdollisimman pitkälti asianmukaisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän 

direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi 

kannustettava yhteissääntelyyn. Koska 

pyrkimyksenä on varmistaa selkeä ja 

johdonmukainen lähestymistapa koko 

unionissa, jäsenvaltioilla ei saisi olla 

oikeutta velvoittaa videonjakoalustojen 

tarjoajia tiukempiin toimenpiteisiin 

alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta 

sisällöltä ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi yllyttämiseltä väkivaltaan 

tai vihaan kuin mitä tässä direktiivissä 

säädetään. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 

edelleen oltava mahdollisuus tällaisiin 

tiukempiin toimenpiteisiin, jos kyseessä on 

laiton sisältö, edellyttäen että ne 

noudattavat direktiivin 2000/31/EY 14 ja 

15 artiklaa, ja toimenpiteisiin 

lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien 

verkkosivustojen sisällön suhteen siten 

kuin edellytetään ja sallitaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/93/EU35 25 artiklassa. Lisäksi 

videonjakoalustojen tarjoajilla olisi oltava 

mahdollisuus tiukempiin toimenpiteisiin 

vapaaehtoiselta pohjalta. 

(30) On aiheellista, että 

videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat 

aktiivisesti asianmukaisten toimenpiteiden 

täytäntöönpanoon tämän direktiivin 

mukaisesti. Sen vuoksi olisi kannustettava 

yhteissääntelyyn. Koska pyrkimyksenä on 

varmistaa selkeä ja johdonmukainen 

lähestymistapa koko unionissa, 

jäsenvaltioilla ei saisi olla oikeutta 

velvoittaa videonjakoalustojen tarjoajia 

tiukempiin toimenpiteisiin alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan kuin 

mitä tässä direktiivissä säädetään. 

Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin edelleen 

oltava mahdollisuus tällaisiin tiukempiin 

toimenpiteisiin, jos kyseessä on laiton 

sisältö, edellyttäen että ne noudattavat 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklaa, ja 

toimenpiteisiin lapsipornografiaa 

sisältävien tai levittävien verkkosivustojen 

sisällön suhteen siten kuin edellytetään ja 

sallitaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/93/EU35 

25 artiklassa. Lisäksi videonjakoalustojen 

tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus 

tiukempiin toimenpiteisiin vapaaehtoiselta 

pohjalta. 

_________________ _________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 

lapsipornografian torjumisesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, 

s. 1). 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 

lapsipornografian torjumisesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, 

s. 1). 

Or. el 
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Tarkistus   85 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien suojelemiseksi haitalliselta 

sisällöltä ja kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää 

yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, olisi 

huolellisesti tasapainotettava sovellettavien 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

vahvistettujen perusoikeuksien kanssa. 

Tämä koskee erityisesti tapauksen mukaan 

oikeutta yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioittamiseen ja henkilötietojen 

suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen 

vapautta, elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa 

ja lapsen kaltaisen heikommassa 

asemassa olevaan ryhmään kuuluvan 

henkilön oikeuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus   86 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 
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unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa ja kaikkien 

audiovisuaalialan toimijoiden olisi 

otettava ne huomioon. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

Or. el 

 

Tarkistus   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan sekä yksityiseen 

omistamiseen, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

Or. nl 

Tarkistus   88 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, olisi huolellisesti 

tasapainotettava sovellettavien Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien kanssa. Tämä koskee 

erityisesti tapauksen mukaan oikeutta 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen 

ja henkilötietojen suojaan, sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta, 

elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa ja lapsen 

oikeuksia. 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 

asianmukaiset toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkien kansalaisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka sisältää yllyttämistä 

terrorismiin, väkivaltaan tai vihaan, olisi 

huolellisesti tasapainotettava sovellettavien 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

vahvistettujen perusoikeuksien kanssa. 

Tämä koskee erityisesti tapauksen mukaan 

oikeutta yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioittamiseen ja henkilötietojen 

suojaan, sananvapautta ja tiedonvälityksen 

vapautta, elinkeinovapautta, syrjintäkieltoa 

ja lapsen oikeuksia. 

Or. fr 

 

Tarkistus   89 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat 

tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan 

a alakohdassa tarkoitettuja 

tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin 

palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen 

mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä 

sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat 

sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan 

taata tässä direktiivissä alaikäisten ja 

kansalaisten suojelemiseksi säädettyjen 

toimenpiteiden tehokkuus ja 

mahdollisimman tasapuoliset 

toimintaedellytykset, on aiheellista 

varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan 

muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 

videonjakoalustojen tarjoajiin, jos 

kyseisillä tarjoajilla on joko jäsenvaltioon 

(32) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajien 

kaltaiset audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat tarjoavat 

direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan 

a alakohdassa tarkoitettuja 

tietoyhteiskunnan palveluja. Näihin 

palveluntarjoajiin sovelletaan näin ollen 

mainitun direktiivin 3 artiklassa esitettyjä 

sisämarkkinasääntöjä, jos ne ovat 

sijoittautuneet jäsenvaltioon. Jotta voidaan 

taata tässä direktiivissä alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien ja kansalaisten suojelemiseksi 

säädettyjen toimenpiteiden tehokkuus ja 

mahdollisimman tasapuoliset 

toimintaedellytykset, on aiheellista 

varmistaa, että samoja sääntöjä sovelletaan 
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sijoittautunut emoyhtiö tai tytäryhtiö tai ne 

ovat osa ryhmää ja jokin toinen saman 

ryhmän yhteisö on sijoittautunut johonkin 

jäsenvaltioon. Tätä varten olisi 

vahvistettava järjestelyt sen 

määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon 

palveluntarjoajien olisi katsottava 

sijoittautuneen. Komissiolle olisi 

ilmoitettava kunkin jäsenvaltion 

lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä 

direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY 

esitettyjen sijoittautumista koskevien 

sääntöjen mukaisesti. 

muihin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 

videonjakoalustojen tarjoajien kaltaisiin 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajiin, jos kyseisillä tarjoajilla on joko 

jäsenvaltioon sijoittautunut emoyhtiö tai 

tytäryhtiö tai ne ovat osa ryhmää ja jokin 

toinen saman ryhmän yhteisö on 

sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Tätä 

varten olisi vahvistettava järjestelyt sen 

määrittämiseksi, mihin jäsenvaltioon 

palveluntarjoajien olisi katsottava 

sijoittautuneen. Komissiolle olisi 

ilmoitettava kunkin jäsenvaltion 

lainkäyttöalueen palveluntarjoajista tässä 

direktiivissä ja direktiivissä 2000/31/EY 

esitettyjen sijoittautumista koskevien 

sääntöjen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   90 

Notis Marias 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Jäsenvaltioiden 

sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä 

rakenteellinen riippumattomuus vain, jos 

ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. 

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuus sekä hallituksesta ja 

julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta 

voidaan varmistaa niiden tekemien 

päätösten puolueettomuus. Tämä 

riippumattomuuden vaatimus ei saisi 

rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta 

perustaa sääntelyviranomaisia, joilla on 

valvottavanaan eri aloja, kuten 

audiovisuaaliala ja televiestintäala. 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset 

valvontavaltuudet ja voimavarat 

(33) Jäsenvaltioiden 

sääntelyviranomaisilla voi olla riittävä 

rakenteellinen riippumattomuus vain, jos 

ne perustetaan erillisinä oikeushenkilöinä. 

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi taattava 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

riippumattomuus sekä hallituksesta ja 

julkisista elimistä että teollisuudesta, jotta 

voidaan varmistaa niiden tekemien 

päätösten riippumattomuus ja siten 

puolueettomuus. Tämä riippumattomuuden 

vaatimus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa 

sääntelyviranomaisia, joilla on 

valvottavanaan eri aloja, kuten 

audiovisuaaliala ja televiestintäala. 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi 

oltava tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset 
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henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

rahoituksen osalta. Tämän direktiivin 

mukaisesti perustettujen kansallisten 

sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi 

noudatettava tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, 

sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun 

edistämisen tavoitteita. 

valvontavaltuudet ja voimavarat 

henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

rahoituksen osalta. Tämän direktiivin 

mukaisesti perustettujen kansallisten 

sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi 

noudatettava tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, 

sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun 

edistämisen tavoitteita. 

Or. el 

Tarkistus   91 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Komission olisi voitava kuulla 

ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin 

liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi 

avustettava komissiota tarjoamalla 

asiantuntemustaan ja neuvontaa ja 

helpottamalla parhaiden käytäntöjen 

vaihtamista. Komission olisi erityisesti 

kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU 

soveltamisesta, jotta helpotetaan sen 

johdonmukaista täytäntöönpanoa 

digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission 

pyynnöstä ERGAn olisi annettava 

lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta 

ja unionin käytännesäännöistä 

kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten 

suojelua ja vihapuhetta sekä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita 

sisältävistä elintarvikkeista. 

(37) Komission olisi voitava kuulla 

ERGAa kaikissa audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin ja videonjakoalustoihin 

liittyvissä kysymyksissä. ERGAn olisi 

avustettava komissiota tarjoamalla 

asiantuntemustaan ja neuvontaa ja 

helpottamalla parhaiden käytäntöjen 

vaihtamista. Komission olisi erityisesti 

kuultava ERGAa direktiivin 2010/13/EU 

soveltamisesta, jotta helpotetaan sen 

johdonmukaista täytäntöönpanoa 

digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission 

pyynnöstä ERGAn olisi annettava 

lausuntoja muun muassa lainkäyttövallasta 

ja unionin käytännesäännöistä 

kysymyksissä, jotka koskevat alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien suojelua ja vihapuhetta sekä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita 

sisältävistä elintarvikkeista. 

Or. en 

 

Tarkistus   92 
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Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) palvelu tapahtuu tallentamalla suuri 

määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia 

videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei 

kuulu videonjakoalustan tarjoajalle; 

i) palvelu tapahtuu tallentamalla suuri 

määrä ohjelmia tai käyttäjien luomia 

videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei 

kuulu videonjakoalustan tarjoajalle, tai 

mahdollistamalla niiden käyttöön 

asettamisen; 

Or. fr 

 

Tarkistus   93 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2010/13/EU 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”a b) ’heikommassa asemassa olevilla 

ryhmillä’ henkilöitä, jotka eivät 

välttämättä pysty itse arvioimaan 

kriittisesti median sisältöä ja suojelemaan 

itseään vahingolliselta sisällöltä 

vammaisuuden, iän tai sairauden 

kaltaisten toiminnallisten rajoituksien 

vuoksi;”; 

Or. en 

 

Tarkistus   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”b) ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai 

ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien 

sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen 

ohjelman mediapalvelun tarjoajan 

laatimassa ohjelma-aikataulussa tai 

ohjelmaluettelossa, mukaan lukien 

esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset 

videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, 

dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat ja 

draamaohjelmat;”; 

”b) ’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai 

ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien 

sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen 

ohjelman mediapalvelun tarjoajan 

laatimassa ohjelma-aikataulussa tai 

ohjelmaluettelossa, mukaan lukien 

esimerkiksi pitkät elokuvat, lyhytkestoiset 

videot, urheilutapahtumat, tilannekomediat, 

dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat, 

viihdeohjelmat ja tositelevisio-ohjelmat 

sekä draamaohjelmat;”; 

Or. fr 

Perustelu 

Nyt puhutaan ohjelmista, joiden kohdalla mainoksia rajoitetaan ja muokataan, joten 

ohjelman käsite on syytä laajentaa koskemaan perheohjelmia, kuten viihdelähetyksiä ja 

tositelevisio-ohjelmia, sillä niitä katselevat niin aikuiset kuin lapset. 

 

Tarkistus   95 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja 

itsesääntelyä kansallisella tasolla 

hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla 

niillä aloilla, joita tämän direktiivin 

mukainen yhteensovittaminen koskee. 

Kyseisten käytännesääntöjen on oltava 

kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten 

sidosryhmien laajasti hyväksymiä. 

Käytännesäännöissä on selkeästi ja 

yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa otettava käyttöön 

sääntelyä, ja ne voivat edistää 

yhteissääntelyä kansallisella tasolla 

hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla 

niillä aloilla, joita tämän direktiivin 

mukainen yhteensovittaminen koskee. 

Kyseisten käytännesääntöjen on oltava 

kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten 

sidosryhmien laajasti hyväksymiä. 

Käytännesäännöissä on selkeästi ja 
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Niiden on mahdollistettava säännöllinen, 

avoin ja riippumaton tavoitteiden 

saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. 

Niiden on mahdollistettava tehokas 

täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa 

myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten 

seuraamusten avulla. 

yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. 

Niiden on mahdollistettava säännöllinen, 

avoin ja riippumaton tavoitteiden 

saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. 

Niiden on mahdollistettava tehokas 

täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa 

myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten 

seuraamusten avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus   96 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja 

itsesääntelyä kansallisella tasolla 

hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla 

niillä aloilla, joita tämän direktiivin 

mukainen yhteensovittaminen koskee. 

Kyseisten käytännesääntöjen on oltava 

kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten 

sidosryhmien laajasti hyväksymiä. 

Käytännesäännöissä on selkeästi ja 

yksiselitteisesti esitettävä niiden tavoitteet. 

Niiden on mahdollistettava säännöllinen, 

avoin ja riippumaton tavoitteiden 

saavuttamista koskeva seuranta ja arviointi. 

Niiden on mahdollistettava tehokas 

täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa 

myös tehokkaiden ja oikeasuhteisten 

seuraamusten avulla. 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa otettava käyttöön 

sääntelyä ja edistettävä yhteissääntelyä 

kansallisella tasolla hyväksyttävien 

käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita 

tämän direktiivin mukainen 

yhteensovittaminen koskee. Kyseisten 

käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin 

jäsenvaltion keskeisten sidosryhmien 

laajasti hyväksymiä. Käytännesäännöissä 

on selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä 

niiden tavoitteet. Niiden on 

mahdollistettava säännöllinen, avoin ja 

riippumaton tavoitteiden saavuttamista 

koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on 

mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon 

valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja 

oikeasuhteisten seuraamusten avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus   97 

Christel Schaldemose 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa edistettävä yhteis- ja 

itsesääntelyä kansallisella tasolla 

hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla 

niillä aloilla, joita tämän direktiivin 

mukainen yhteensovittaminen koskee. 

Kyseisten käytännesääntöjen on oltava 

kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten 

sidosryhmien laajasti hyväksymiä. 

Käytännesäännöissä on ilmaistava niiden 

tarkoitus selvästi ja yksiselitteisesti. Niiden 

on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja 

riippumaton tavoitteiden saavuttamista 

koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on 

mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon 

valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja 

oikeasuhteisten seuraamusten avulla. 

Jäsenvaltioiden on oikeusjärjestelmiensä 

sallimissa rajoissa edistettävä 

yhteissääntelyä kansallisella tasolla 

hyväksyttävien käytännesääntöjen avulla 

niillä aloilla, joita tämän direktiivin 

mukainen yhteensovittaminen koskee. 

Kyseisten käytännesääntöjen on oltava 

kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten 

sidosryhmien laajasti hyväksymiä. 

Käytännesäännöissä on ilmaistava niiden 

tarkoitus selvästi ja yksiselitteisesti. Niiden 

on mahdollistettava säännöllinen, avoin ja 

riippumaton tavoitteiden saavuttamista 

koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on 

mahdollistettava tehokas täytäntöönpanon 

valvonta, tarvittaessa myös tehokkaiden ja 

oikeasuhteisten seuraamusten avulla. 

Or. da 

 

Tarkistus   98 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Käytännesääntöjen allekirjoittajien on 

toimitettava komissiolle 6 a artiklan 

3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa 

tarkoitettujen unionin käytännesääntöjen 

luonnokset sekä olemassa oleviin unionin 

käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai 

laajennukset. 

Käytännesääntöjen allekirjoittajien on 

toimitettava komissiolle 6 a artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen unionin 

käytännesääntöjen luonnokset sekä 

olemassa oleviin unionin 

käytännesääntöihin tehdyt muutokset tai 

laajennukset. 
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Or. da 

 

Tarkistus   99 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 

keinoin varmistettava, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun 

tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset 

mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu 

ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän 

jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen 

alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, 

vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 

suuntautumisen perusteella.”; 

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 

keinoin varmistettava, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun 

tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset 

mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä 

terrorismiin, väkivaltaan tai vihaan, joka 

kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai 

etnisen alkuperän, uskonnon tai 

vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 

sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”; 

Or. fr 

 

Tarkistus   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 

keinoin varmistettava, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun 

tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset 

mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä 

väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu 

ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän 

jäseneen sukupuolen, rodun tai etnisen 

alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, 

”Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 

keinoin varmistettava, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien mediapalvelun 

tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset 

mediapalvelut eivät sisällä yllyttämistä 

väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin, joka 

kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun tai 

etnisen alkuperän, uskonnon tai 
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vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 

suuntautumisen perusteella.”; 

vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 

sukupuolisen suuntautumisen perusteella.”; 

Or. en 

Perustelu 

Sama perustelu kuin johdanto-osan 26 kappaletta koskevalla tarkistuksella. 

 

Tarkistus   101 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 a) Lisätään 6 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on vaadittava 

lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvia 

lähetystoiminnan harjoittajia lähettämään 

tapahtumat, joilla on erityistä 

yhteiskunnallista merkitystä, niin, että ne 

ovat toimintarajoitteisten henkilöiden, 

myös vammaisten, saavutettavissa.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 a artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen ja 

videonjakoalustojen tarjoajat todella 
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sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. 

Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää 

audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön 

luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

antavat katsojille selkeät tiedot ennen 

ohjelmaa ja sen aikana sekä ennen mitä 

tahansa keskeytystä ja sen jälkeen 
sisällöstä, joka saattaa vahingoittaa tai 

järkyttää alaikäisiä ja erityisesti haitata 

heidän fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 

käyttää audiovisuaalisen mediapalvelun 

sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

Or. en 

 

Tarkistus   103 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 a artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot 

sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. 

Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää 

audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön 

luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot 

sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystä. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 

käyttää audiovisuaalisen mediapalvelun 

sisällön luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

Or. en 

 

Tarkistus   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 a artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot 

sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. 

Tätä varten jäsenvaltiot voivat käyttää 

audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön 

luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat katsojille riittävät tiedot 

sisällöstä, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä. 

Tätä varten jäsenvaltioiden on käytettävä 

audiovisuaalisen mediapalvelun sisällön 

luonteen ilmaisevien kuvausten 

(deskriptoreiden) järjestelmää. 

Or. en 

Perustelu 

Yhtenevyyden varmistamiseksi 12 artiklaan nähden. 

 

Tarkistus   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 a artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio ja ERGA kannustavat 

mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

3. Komissio ja ERGA kannustavat 

mediapalvelujen tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio edistää unionin 

käytännesääntöjen hyväksymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus   106 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

7 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

10) Poistetaan 7 artikla; 10) Korvataan 7 artikla seuraavasti: 

 ”7 artikla 

 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat saattavat palvelunsa asteittain 

vammaisten käytettäviksi. Kun direktiivi 

on tullut voimaan, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat asettavat 

kuurojen ja kuulovammaisten 

käytettäväksi tekstityksen (SDH), 

kuvailutulkkauksen, puhutun tekstityksen 

tai äänitekstityksen sekä viittomakielen 

tulkkauksen. 

 2. Esteettömiä palveluja on tarjottava 

erityyppisille ohjelmille, lastenohjelmat 

mukaan lukien, ja eri vuorokauden 

aikoina keskittämättä saavutettavaa 

sisältöä kokonaisyleisön vähemmän 

suosittuihin katseluaikoihin. 

Jäsenvaltioiden on kannustettava 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajia konsultoimaan 

käyttäjäorganisaatioita, vammaisia 

edustavat organisaatiot mukaan lukien, 

ohjelmista, jotka ensisijaisesti saatetaan 

esteettömiksi. 

 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat tekevät palvelua varten 

käytettävistä verkkosivustoistaan, 

verkkosovelluksistaan ja 

mobiilipohjaisista palveluistaan, muun 

muassa mobiilisovelluksista, esteettömiä 

yhdenmukaisesti ja riittävästi, jotta 

käyttäjät havaitsevat ne ja voivat käyttää 

ja ymmärtää niitä, sekä luotettavasti 

tavalla, joka helpottaa erilaisten unionin 

ja kansainvälisellä tasolla käytettävissä 

olevien käyttäjäagenttien ja 

aputeknologioiden yhteentoimivuutta. 

 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat antavat tiedot palveluistaan 
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saavutettavissa olevassa muodossa ja 

erityisesti luetteloivat ja kertovat, kuinka 

palvelujen esteettömiä ominaisuuksia 

käytetään, mukaan lukien täydentävyydet 

teknisten apuvälineiden ja muiden 

kolmannen osapuolen tarjoamien 

saavutettavuuspalvelujen kanssa. 

 5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

kautta yleisölle välitetyt hätätilannetiedot, 

mukaan lukien yleinen viestintä ja 

ilmoitukset luonnonkatastrofitilanteista, 

on välitettävä saavutettavalla tavalla 

vammaisille henkilöille, myös 

tekstityksenä kuuroille ja 

huonokuuloisille, 

viittomakielitulkkauksena sekä 

visuaalinen tieto ääniviesteinä ja 

kuvailutulkkauksena.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

7 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

10) Poistetaan 7 artikla; 10) Korvataan 7 artikla seuraavasti: 

 ”7 artikla 

 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 

mediapalveluiden tarjoajat saattavat 

palvelunsa jatkuvasti ja asteittain yhä 

paremmin näkö- ja kuulovammaisten 

henkilöiden käytettäviksi. 

 2. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 

täytäntöönpanon yhteydessä 

kannustettava kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä. Komissio ja ERGA 
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kannustavat mediapalvelujen tarjoajia 

vaihtamaan itsesääntelyjärjestelmiin 

liittyviä parhaita käytäntöjä unionin 

laajuisesti. 

 3. Komissio esittää [kolme vuotta tämän 

direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen 

joka viides vuosi Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

artiklan soveltamisesta.”; 

Or. en 

Perustelu 

Määräys olisi säilytettävä, ja sitä olisi lisäksi vahvistettava. 

 

Tarkistus   108 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

7 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

10) Poistetaan 7 artikla; 10) Korvataan 7 artikla seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien 

mediapalvelujen tarjoajien tarjoamat 

palvelut saatetaan asteittain näkö- ja 

kuulovammaisten henkilöiden 

käytettäviksi niiden vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehdystä YK:n 

yleissopimuksesta johtuvien 

velvollisuuksien mukaisesti.”; 

Or. da 

 

Tarkistus   109 
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Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -a a) lisätään 1 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”e a) audiovisuaalista kaupallista 

viestintää paljon suolaa, rasvaa ja 

sokereita sisältävistä elintarvikkeista ja 

juomista ei pidä esittää lapsiyleisölle 

tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä 

mainoskatkon muodossa tällaisen 

ohjelman aikana, heti ennen sitä tai heti 

sen jälkeen, tai sisällyttää sellaiseen 

ohjelmaan, ja se on kiellettävä 

lapsiyleisön parhaana katseluaikana.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   110 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – johdantokappale 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: a) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

 ”2. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

sääntelyä, jolla minimoidaan 

tosiasiallisesti lasten ja alaikäisten 

altistuminen audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle elintarvikkeista 

ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, tyydyttyneitä 
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rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. Sääntelyn on 

katettava televisio-ohjelmat, tilattavat 

audiovisuaaliset mediapalvelut, 

videonjakoalustat ja sosiaalisen median 

alustat, ja tavoitteena on oltava muun 

muassa tällaisen viestinnän kieltäminen 

lasten ja alaikäisten tavanomaisena 

katseluaikana. 

 WHO:n Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilia on käytettävä 

elintarvikkeiden ja juomien 

erottelemiseksi niiden ravitsemuksellisen 

koostumuksen perusteella.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – johdantokappale 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: a) Poistetaan 2 kohta. 

Or. en 

 

Tarkistus   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”2. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään yhteis- ja 

itsesääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

sellaisiin ohjelmiin, joiden yleisöstä 

merkittävä osa on lapsia, liittyvää tai 

sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää elintarvikkeista ja 

juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Poistetaan. 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai 

joka muulla tavoin ei sovi yhteen 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. Näillä 

käytännesäännöillä olisi kiellettävä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

painottamasta tällaisten elintarvikkeiden 

ja juomien ravitsemuksellisten 

näkökohtien myönteisyyttä. 

 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista.”; 

 

Or. en 

 

Tarkistus   113 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 

liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka 

sisältävät ravitsemuksellisia tai 

fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   114 

Renate Sommer 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 

liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka 

sisältävät ravitsemuksellisia tai 

fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää. 
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natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Or. en 

 

Tarkistus   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 

liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 
elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, 

joilla minimoidaan nuorten altistuminen 

kaupalliselle viestinnälle elintarvikkeista 

ja alkoholittomista juomista, jotka 

sisältävät ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. Komissio ja 

jäsenvaltiot ottavat huomioon WHO:n 

Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilin saavuttaakseen 

ensimmäisessä alakohdassa annetun 

tavoitteen. 

Or. en 

 

Tarkistus   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 
liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat lastenohjelmiin tai lapsille 

tarkoitettuun sisältöön liittyvää tai 

sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää elintarvikkeista ja 

juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia 

tai fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Or. en 

 

Tarkistus   117 

Frédérique Ries 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 
liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 

kehitetään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat lasten- ja perheohjelmiin 

liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, tyydyttyneitä 

rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 
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Or. en 

Perustelu 

Kun määritetään ohjelmia, joihin sovelletaan mainontarajoituksia, on olennaisen tärkeää 

kattaa myös perheohjelmat, joita sekä aikuiset että lapset katsovat, ottaen huomioon yleiset 

katselutottumukset. 

 

Tarkistus   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat sellaisiin ohjelmiin, joiden 

yleisöstä merkittävä osa on lapsia, 
liittyvää tai sisältyvää epäasiallista 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

elintarvikkeista ja juomista, jotka sisältävät 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita ja 

ainesosia, erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään yhteis- ja itsesääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat lastenohjelmiin liittyvää tai 

sisältyvää epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää elintarvikkeista ja 

juomista, jotka sisältävät ravitsemuksellisia 

tai fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvoja, transrasvahappoja, suolaa tai 

natriumia sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selventämään säännöstä. 

 

Tarkistus   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat 

kehittämään käytännesääntöjä, jotka 

koskevat epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää, jota esiintyy lasten 

ohjelmiin liitettynä tai lasten ohjelmissa ja 

joka koskee ravintoaineita sisältäviä taikka 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia. Tämä 

koskee erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa/natriumia sekä 

sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Jäsenvaltioiden ja komission on 

varmistettava, että kehitetään 
käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää, jota esiintyy lasten ohjelmiin 

liitettynä tai lasten ohjelmissa ja joka 

koskee ravintoaineita sisältäviä taikka 

ravitsemuksellisia tai fysiologisia 

vaikutuksia omaavia ravintoaineita 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia. Tämä 

koskee erityisesti rasvoja, 

transrasvahappoja, suolaa/natriumia sekä 

sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

Or. it 

 

Tarkistus   120 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2. Sellaisia elintarvikkeita ja juomia, jotka 

sisältävät ravitsemuksellisia tai 

fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvaa, tyydyttynyttä rasvaa, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen, koskeva 

kaupallinen viestintä kielletään lasten 

parhaana katseluaikana, joka 

määritetään kansallisesti mutta joka 

ulottuu vähintään klo 21:een. 
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 Tällaiset elintarvikkeet määritetään 

WHO:n Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilin mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   121 

Renate Sommer 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai 

joka muulla tavoin ei sovi yhteen 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. Näillä 

käytännesäännöillä olisi kiellettävä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

painottamasta tällaisten elintarvikkeiden 

ja juomien ravitsemuksellisten 

näkökohtien myönteisyyttä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   122 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä Poistetaan. 
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vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle 

kaupalliselle viestinnälle, joka koskee 

runsaasti suolaa, sokereita tai rasvaa 

sisältäviä elintarvikkeita ja juomia tai 

joka muulla tavoin ei sovi yhteen 

kansallisten tai kansainvälisten ravinto-

ohjeiden kanssa. Näillä 

käytännesäännöillä olisi kiellettävä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

painottamasta tällaisten elintarvikkeiden 

ja juomien ravitsemuksellisten 

näkökohtien myönteisyyttä. 

Or. en 

 

Tarkistus   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, 

sokereita tai rasvaa sisältäviä 

elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla 

tavoin ei sovi yhteen kansallisten tai 

kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. 

Näillä käytännesäännöillä olisi kiellettävä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

painottamasta tällaisten elintarvikkeiden ja 

juomien ravitsemuksellisten näkökohtien 

myönteisyyttä. 

Näitä käytännesääntöjä on käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, joka koskee runsaasti suolaa, 

sokereita tai rasvaa sisältäviä 

elintarvikkeita ja juomia tai joka muulla 

tavoin ei sovi yhteen kansallisten tai 

kansainvälisten ravinto-ohjeiden kanssa. 

Näillä käytännesäännöillä on kiellettävä 

audiovisuaalista kaupallista viestintää 

painottamasta tällaisten elintarvikkeiden ja 

juomien ravitsemuksellisten näkökohtien 

myönteisyyttä. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivin mukaan näiden sääntöjen käyttöönotto ei ole pakollista, mutta jos ne on otettu 

käyttöön, olisi oltava selvää, että niitä olisi noudatettava. 
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Tarkistus   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista.”; 

Komissio ja ERGA varmistavat, että itse- 

ja yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä vaihdetaan unionin 

laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa 

unionin käytännesääntöjen laatimista.”; 

Or. it 

 

Tarkistus   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista.”; 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio edistää unionin 

käytännesääntöjen hyväksymistä.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   126 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista.”; 

Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin 

liittyviä parhaita käytäntöjä unionin 

laajuisesti. Tarvittaessa komissio helpottaa 

unionin käytännesääntöjen laatimista.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioita kannustetaan 

pyytämään audiovisuaalisilta palveluilta, 

että nämä eivät levittäisi sellaisia tietoja, 

joiden paljastaminen on omiaan 

aiheuttamaan taloudellista vahinkoa ja 

joiden levittäminen voi aiheuttaa 

kuluttajissa paniikkia, antaa heille 

harhaanjohtavaa informaatiota tai 

manipuloida heitä, ennen kuin 

toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 

virallisen ilmoituksen tutkinnan, 

tarkastuksen tai virallisen valvonnan 

tuloksista, koska tällaiset tiedot voivat 

osoittautua vääriksi ja vaikuttaa 

kielteisesti sisämarkkinoihin. 

 Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa 

toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat 

virallisesti julkisesta takaisinvedosta, 

talouden toimija ilmoittaa vapaaehtoisesta 

takaisinvedosta tai kuluttajia varoitetaan 
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julkisesti potentiaalisista riskeistä. 

Or. ro 

 

Tarkistus   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 2 a kohta ja 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) lisätään kohdat seuraavasti: 

 ”2 a. Paljon rasvaa, sokereita tai suolaa 

sisältävät elintarvikkeet määritetään 

Maailman terveysjärjestön Euroopan 

aluetoimiston ravintosisältöprofiilia 

noudattaen. 

 2 b. Jäsenvaltiot määrittävät edellä 

1 kohdan e ja e a alakohtaan liittyvissä 

tarkoituksissa lapsiyleisöjen parhaan 

katseluajan omalla alueellaan kansallisen 

tilanteen huomioon ottaen.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) korvataan 1 kohdan e alakohta 

seuraavasti: 

e) alkoholijuomia koskevaa 

audiovisuaalista kaupallista viestintää ei 

”e) lasten ja alaikäisten altistuminen 

alkoholijuomia koskevalle 
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saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä 

se saa kannustaa tällaisten juomien 

kohtuuttomaan käyttöön; 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle on minimoitava, se ei saa 

kannustaa tällaisten juomien 

kohtuuttomaan käyttöön eikä sitä pidä 

esittää lapsiyleisölle tarkoitettujen 

ohjelmien yhteydessä mainoskatkon 

muodossa tällaisen ohjelman aikana, heti 

ennen sitä tai heti sen jälkeen, tai 

sisällyttää sellaiseen ohjelmaan, ja se on 

kiellettävä lapsiyleisön parhaana 

katseluaikana;”; 

Or. en 

 

Tarkistus   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) korvataan 1 kohdan e alakohta 

seuraavasti: 

e) alkoholijuomia koskevaa 

audiovisuaalista kaupallista viestintää ei 

saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se 

saa kannustaa tällaisten juomien 

kohtuuttomaan käyttöön; 

”e) alkoholijuomia koskevaa 

audiovisuaalista kaupallista viestintää ei 

saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, se ei 

saa kannustaa tällaisten juomien 

kohtuuttomaan käyttöön eikä sitä pidä 

esittää lapsiyleisölle tarkoitettujen 

ohjelmien yhteydessä mainoskatkon 

muodossa tällaisen ohjelman aikana, heti 

ennen sitä tai heti sen jälkeen, tai 

sisällyttää sellaiseen ohjelmaan, ja se on 

kiellettävä lapsiyleisön parhaana 

katseluaikana;”; 

Or. en 

 

Tarkistus   131 

Fredrick Federley 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) korvataan 1 kohdan e alakohta 

seuraavasti: 

 ”e) alkoholijuomia koskevaa 

audiovisuaalista kaupallista viestintää ei 

saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, 

alaikäisiä ei saa altistaa sille eikä se saa 

kannustaa tällaisten juomien 

kohtuuttomaan käyttöön;”; 

Or. en 

 

Tarkistus   132 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) lisätään 1 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”e a) alkoholijuomia koskeva kaupallinen 

viestintä kielletään lasten parhaana 

katseluaaikana, joka määritetään 

kansallisesti mutta joka ulottuu vähintään 

klo 21:een;”; 

Or. en 

 

Tarkistus   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 
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Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

”3. Jäsenvaltiot toteuttavat 

toimenpiteitä, joilla minimoidaan nuorten 

altistuminen alkoholijuomia koskevalle 

kaupalliselle viestinnälle. Nuorelle 

yleisölle suunnattu kaupallinen viestintä 

ennen ohjelmia tai niiden keskellä tai 

jälkeen on kielletty klo 7.00–23.00. 

Jäsenvaltioiden ja komission olisi 

kannustettava kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyaloitteita, myös 

käytännesääntöjä, niin että rajoitetaan 

edelleen nuorten altistumista tällaiselle 
kaupalliselle viestinnälle, joka liittyy tai 

sisältyy ohjelmiin, joiden yleisöstä 

merkittävä osa on alaikäisiä, tämän 

kuitenkaan rajoittamatta 

sääntelytoimenpiteiden käyttöön 

ottamista. 

Or. en 

 

Tarkistus   134 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

”3. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

sääntelyä, jolla kielletään alkoholijuomia 

koskeva epäasianmukainen 

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ja 

minimoidaan tosiasiallisesti lasten ja 

alaikäisten altistuminen 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle alkoholijuomista. Sääntelyn 

on katettava televisio-ohjelmat, tilattavat 

audiovisuaaliset mediapalvelut, 
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viestinnälle. videonjakoalustat ja sosiaalisen median 

alustat, ja tavoitteena on muun muassa 

oltava tällaisen viestinnän kieltäminen 

lasten ja alaikäisten tavanomaisena 

katseluaikana. 

Or. en 

 

Tarkistus   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään itse- ja 
yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

varmistavat, että kehitetään 
yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. 

Or. en 

 

Tarkistus   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio ”3. Jäsenvaltiot ja komissio 
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kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä on käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle, eikä niillä pidä kannustaa 

näiden juomien kohtuutonta käyttöä. 

Or. en 

Perustelu 

Myös alkoholin kohtuutonta käyttöä olisi tarkasteltava. 

 

Tarkistus   137 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään yhteissääntelyyn 

perustuvia käytännesääntöjä, jotka 

koskevat epäasiallista audiovisuaalista 

kaupallista viestintää alkoholijuomista. 

Näitä käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien altistumista alkoholijuomia 

koskevalle audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

Or. en 

 

Tarkistus   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

kannustavat kehittämään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

”3. Jäsenvaltiot ja komissio 

varmistavat, että kehitetään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää alkoholijuomista. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista alkoholijuomia koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

Or. it 

 

Tarkistus   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltiot ja komissio 

varmistavat, että kehitetään itse- ja 

yhteissääntelyyn perustuvia 

käytännesääntöjä, jotka koskevat 

epäasiallista audiovisuaalista kaupallista 

viestintää rahapeleistä. Näitä 

käytännesääntöjä olisi käytettävä 

vähentämään tuloksekkaasti alaikäisten 

altistumista rahapelejä koskevalle 

audiovisuaaliselle kaupalliselle 

viestinnälle. 

Or. it 
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Tarkistus   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

4. Komissio ja ERGA varmistavat, 

että itse- ja yhteissääntelyjärjestelmiin 

liittyviä parhaita käytäntöjä vaihdetaan 

unionin laajuisesti. Komissio helpottaa 

unionin käytännesääntöjen laatimista, jos 

tämä katsotaan aiheelliseksi.”; 

Or. it 

Tarkistus   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio edistää unionin 

käytännesääntöjen hyväksymistä, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   142 

Ian Duncan 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio ja ERGA edistävät unionin 

käytännesääntöjen hyväksymistä 

tarvittaessa.”; 

Or. en 

Perustelu 

Allekirjoittajilla on edelleen vastuu käytännesääntöjen laatimisesta ja hyväksymisestä. 

 

Tarkistus   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan itse- ja 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

4. Komissio ja ERGA kannustavat 

vaihtamaan yhteissääntelyjärjestelmiin 

liittyviä parhaita käytäntöjä unionin 

laajuisesti. Komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista, jos tämä 

katsotaan aiheelliseksi.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

 ˮ1. Jäsenvaltioiden lainkäyttövallan 

piiriin kuuluvien mediapalvelun 

tarjoajien tarjoama audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä sallitaan, jos se 

täyttää seuraavat vaatimukset: 

 a) audiovisuaalisen kaupallisen 

viestinnän on oltava helposti katsojien 

tunnistettavissa sellaiseksi. Kaikenlainen 

piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä on siten kielletty; 

 b) audiovisuaalisessa kaupallisessa 

viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan 

kautta vaikuttavia tekniikoita; 

 c) audiovisuaalinen kaupallinen viestintä 

ei saa: 

 i) loukata ihmisarvoa; 

 ii) sisältää, suvaita tai edistää 

minkäänlaista Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 21 artiklassa 

tarkoitettua syrjintää; 

 iii) suosia terveyttä tai turvallisuutta 

vahingoittavaa toimintaa; 

 iv) kannustaa ympäristönsuojelun 

kannalta haitalliseen toimintaan; 

 v) suosia eläinten hyvinvointia 

vahingoittavaa toimintaa; 

 d) kaikenlainen savukkeita ja muita 

tupakkatuotteita koskeva 

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 

kielletty; 

 e) kaikenlainen audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä, jossa esitetään tai 

mainostetaan uhkapelejä ja vetojen 

keräämistä, on kielletty; 

 f) i) ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotka 

edellyttävät pakollista lääkemääräystä, ii) 



 

PE595.453v03-00 84/113 AM\1112182FI.docx 

FI 

eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, joilla on 

anabolisia, anti-inflammatorisia, 

anti-infektiivisia, syövän kasvua 

hillitseviä, hormonaalisia tai 

psykotrooppisia ominaisuuksia tai jotka 

sisältävät anabolisia, anti-

inflammatorisia, anti-infektiivisia, syövän 

kasvua hillitseviä, hormonaalisia tai 

psykotrooppisia ainesosia, iii) invasiivisia 

hoitomenetelmiä, pois lukien pelkät 

esteettiset, muut kuin invasiiviset 

toimenpiteet, koskeva audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä on kielletty; 

 g) kaikenlainen audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä, jossa esitetään tai 

mainostetaan rahoitustuotteita ja -

palveluja, jotka osoittautuvat kuluttajille 

haitallisiksi, ja erityisesti sellaisia, jotka 

sisältävät luontaisia riskejä, joita 

tavallisen kuluttajan on vaikea 

välittömästi tunnistaa, on kielletty; 

 h) lapsiyleisölle suunnattu 

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, 

joka lähetetään ohjelmien aikana ja 

välissä, on kielletty; 

 i) audiovisuaalinen kaupallinen viestintä 

ei saa aiheuttaa fyysistä, henkistä tai 

moraalista haittaa nuorille. 

 Sen vuoksi siinä ei saa kehottaa nuoria 

ostamaan tai vuokraamaan tuotetta tai 

palvelua käyttämällä hyväksi heidän 

kokemattomuuttaan tai 

hyväuskoisuuttaan, rohkaista heitä 

suostuttelemaan vanhempiaan tai muita 

henkilöitä ostamaan mainostettuja 

tavaroita tai palveluja, käyttää hyväksi 

erityistä luottamusta, jota nuoret tuntevat 

vanhempiaan, opettajiaan tai muita 

henkilöitä kohtaan, eikä näyttää 

perusteettomasti nuoria vaarallisissa 

tilanteissa tai miellyttävissä tilanteissa, 

jotka eivät liity mainostettuun 

tuotteeseen.”; 

Or. en 
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Tarkistus   145 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) lisätään 1 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”f a) rahapelipalveluihin liittyvää 

kaupallista audiovisuaalista viestintää ei 

saa kohdistaa erityisesti alaikäisiin, ja 

siihen on liitettävä selkeä viesti, jossa 

mainitaan ikäraja, jota nuoremmilta 

pelaaminen on kielletty.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   146 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 11 a) Poistetaan 9 artiklan 1 kohdan 

e alakohta. 

Or. en 

 

Tarkistus   147 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 
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10 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 12 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Yritykset, joiden pääasiallisena 

toimintana on savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, 

eivät saa sponsoroida audiovisuaalisia 

mediapalveluja tai ohjelmia. 

”2. Yritykset, joiden pääasiallisena 

toimintana on savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden, alkoholijuomien tai 

elintarvikkeiden ja juomien, jotka 

sisältävät ravitsemuksellisia tai 

fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvoja, tyydyttynyttä rasvaa, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen, valmistus tai 

myynti, eivät saa sponsoroida 

audiovisuaalisia mediapalveluja tai 

ohjelmia. 

 WHO:n Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilia on käytettävä 

elintarvikkeiden ja alkoholittomien 

juomien erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

10 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 12 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Yritykset, joiden pääasiallisena 

toimintana on savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, 

”2. Yritykset, joiden pääasiallisena 

toimintana on jokin seuraavista: 
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eivät saa sponsoroida audiovisuaalisia 

mediapalveluja tai ohjelmia. 

 a) uhkapelit ja vetojen kerääminen 

 b) savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden, alkoholijuomien tai 

lääkkeiden ja lääketieteellisten hoitojen 
valmistus tai myynti 

 c) rahoitustuotteiden ja -palvelujen 

myynti 

 d) sellaisten elintarvikkeiden ja 

alkoholittomien juomien valmistus tai 

myynti, joiden mainostaminen on estetty 

WHO:n Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilin mukaisesti, eivät 

saa sponsoroida audiovisuaalisia 

mediapalveluja tai ohjelmia.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   149 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

10 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 12 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

Yritykset, joiden pääasiallisena toimintana 

on savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, 

eivät saa sponsoroida audiovisuaalisia 

mediapalveluja tai ohjelmia. 

”Yritykset, joiden pääasiallisena 

toimintana on savukkeiden tai muiden 

tupakkatuotteiden, alkoholijuomien ja 

elintarvikkeiden ja alkoholittomien 

juomien, jotka sisältävät paljon rasvaa, 

tyydyttynyttä rasvaa, transrasvahappoja, 

suolaa tai natriumia sekä sokereita, 
valmistus tai myynti, eivät saa sponsoroida 

audiovisuaalisia mediapalveluja tai 

ohjelmia. 

 Tällaiset elintarvikkeet määritetään 

WHO:n Euroopan aluetoimiston 
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ravintosisältöprofiilin mukaisesti.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   150 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa 

lukuun ottamatta uutis- ja 

ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden 

ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja 

ohjelmia, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   151 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa 

lukuun ottamatta uutis- ja 

ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asioiden 

ohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja 

ohjelmia, joiden yleisöstä merkittävä osa 

on lapsia. 

2. Tuotesijoittelu on kielletty. 

Or. da 
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Tarkistus   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun 

ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, 

kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia 

ohjelmia ja ohjelmia, joiden yleisöstä 

merkittävä osa on lapsia. 

2. Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun 

ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, 

kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia 

ohjelmia ja lastenohjelmia. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selventämään säännöstä. 

 

Tarkistus   153 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Tuotesijoittelua sisältävien 

ohjelmien on täytettävä kaikki seuraavat 

vaatimukset: 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään, tuotesijoittelu on seuraavissa 

tapauksissa sallittua, jollei jäsenvaltio 

toisin päätä: 

Or. da 

 

Tarkistus   154 

Christel Schaldemose 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) niiden sisältöön tai 

televisiolähetysten osalta niiden 

lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa 

vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta 

mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja 

toimitukselliseen riippumattomuuteen; 

a) audiovisuaalista mediapalvelua 

varten tehdyissä elokuvateoksissa, 

elokuvissa ja sarjoissa, urheiluohjelmissa 

ja kevyissä viihdeohjelmissa; 

Or. da 

 

Tarkistus   155 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) niissä ei saa suoraan kannustaa 

ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai 

palveluja; 

b) tapauksissa, joissa ei peritä 

maksua vaan ainoastaan tarjotaan 

ilmaiseksi tiettyjä tavaroita tai palveluja, 

kuten tuotetarpeistoja ja palkintoja, 

sisällytettäviksi ohjelmaan. 

 Edella a alakohdassa säädetty poikkeus ei 

koske lastenohjelmia. 

Or. da 

 

Tarkistus   156 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta ja 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

katsojille on ilmoitettava selvästi 

tuotesijoittelusta. Tuotesijoittelua sisältävät 

ohjelmat on asianmukaisesti yksilöitävä 

sellaisiksi ohjelman alussa ja lopussa sekä, 

katsojien mahdollisten väärinkäsitysten 

välttämiseksi, ohjelman alettua uudelleen 

mainoskatkon jälkeen. 

Ohjelmien, joissa on tuotesijoittelua, on 

täytettävä vähintään kaikki seuraavat 

vaatimukset: 

 a) niiden sisältöön tai televisiolähetysten 

osalta niiden lähetysaikaan ei saa 

missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että 

sillä olisi vaikutusta mediapalvelun 

tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen 

vastuuseen; 

 b) niissä ei suoraan kannusteta 

vastaanottajaa ostamaan tai 

vuokraamaan tavaroita tai palveluja, 

erityisesti tekemällä myynninedistämiseen 

tähtääviä viittauksia kyseisiin tavaroihin 

tai palveluihin; 

 c) niissä ei aiheettomasti korosteta 

kyseistä tuotetta; 

 d) katsojille on ilmoitettava selvästi 

tuotesijoittelusta. Tuotesijoittelua sisältävät 

ohjelmat on asianmukaisesti yksilöitävä 

sellaisiksi ohjelman alussa ja lopussa sekä, 

katsojien mahdollisten väärinkäsitysten 

välttämiseksi, ohjelman alettua uudelleen 

mainoskatkon jälkeen. 

Or. da 

 

Tarkistus   157 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti 
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päättää luopua c alakohdassa esitetyistä 

vaatimuksista edellyttäen, ettei 

mediapalvelun tarjoaja itse tai 

mediapalvelun tarjoajan sidosyritys ole 

tuottanut tai tilannut kyseistä ohjelmaa. 

päättää myöntää luvan poiketa 

d alakohdassa säädetyistä vaatimuksista 

edellyttäen, ettei mediapalvelujen tarjoaja 

itse tai mediapalvelujen tarjoajan 

sidosyritys ole tuottanut tai tilannut 

kyseistä ohjelmaa. 

Or. da 

 

Tarkistus   158 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 4 kohta – b a ja b b alakohta ja 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) alkoholijuomia; 

 b b) elintarvikkeita ja alkoholittomia 

juomia, jotka sisältävät paljon rasvaa, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita. 

 Edellä b b alakohdassa tarkoitetut 

elintarvikkeet määritetään WHO:n 

Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilin mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus   159 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) alkoholijuomia tai sellaisten 

yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, 



 

AM\1112182FI.docx 93/113 PE595.453v03-00 

 FI 

joiden pääasiallisena toimintana on 

alkoholijuomien valmistus tai myynti; 

Or. en 

 

Tarkistus   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) alkoholijuomia; 

Or. en 

 

Tarkistus   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) alkoholijuomia 

Or. en 

Perustelu 

Tuotesijoittelu on tehokas markkinointikeino, jonka ei pidä kattaa alkoholijuomia. 

 

Tarkistus   162 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

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

11 artikla – 4 kohta – b b alakohta ja 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b b) sellaisia elintarvikkeita ja juomia, 

jotka sisältävät ravitsemuksellisia tai 

fysiologisia vaikutuksia omaavia 

ravintoaineita ja ainesosia, erityisesti 

rasvaa, tyydyttynyttä rasvaa, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita, joiden osuus 

kokonaisruokavaliosta ei suositusten 

mukaan saisi olla liiallinen. 

 WHO:n Euroopan aluetoimiston 

ravintosisältöprofiilia on käytettävä 

elintarvikkeiden ja alkoholittomien 

juomien erottelemiseksi niiden 

ravitsemuksellisen koostumuksen 

perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

11 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b b) elintarvikkeita ja alkoholittomia 

juomia, jotka sisältävät paljon rasvaa, 

transrasvahappoja, suolaa tai natriumia 

sekä sokereita. 

Or. en 

 

Tarkistus   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat 

haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai 

moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle 

ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, 

etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe 

näitä ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin 

voivat sisältyä lähetysajan valinta, 

iäntarkistuskeinot tai muut tekniset 

toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa 

suhteessa ohjelman mahdolliseen haittaan. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat ja aiheelliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka 

saattavat haitata alaikäisten fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystä tai haitata 

vanhusten ja heikommassa asemassa 

olevien ryhmien fyysistä, henkistä tai 

moraalista koskemattomuutta, saatetaan 

tarjolle ainoastaan tavalla, jolla 

varmistetaan, etteivät alaikäiset ja mainitut 

ryhmät normaalisti kuule tai näe näitä 

ohjelmia. Tällaisiin toimenpiteisiin voivat 

sisältyä lähetysajan valinta, 

iäntarkistuskeinot tai muut asianmukaiset 

ja vaikuttavat tekniset toimenpiteet. Niiden 

on oltava oikeassa suhteessa ohjelman 

mahdolliseen haittaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien 

lähetystoiminnan harjoittajien 

televisiolähetyksissä ei ole ohjelmia, jotka 

saattaisivat vahingoittaa alaikäisten 
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fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 

eikä varsinkaan pornografiaa tai 

perusteetonta väkivaltaa sisältäviä 

ohjelmia. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa alaikäisten suojelua. 

 

Tarkistus   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

12 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten 

pornografiaan ja perusteettomaan 

väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia 

toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta 

sisällönsuodatusta.”; 

Ohjelmiin, jotka saattaisivat vakavasti 

vahingoittaa alaikäisten fyysistä, henkistä 

tai moraalista kehitystä, sekä erityisesti 

pornografiaa tai perusteetonta väkivaltaa 

sisältäviin ohjelmiin on sovellettava 

tiukimpia toimenpiteitä, kuten salausta ja 

tehokasta sisällönsuodatusta.”; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa alaikäisten suojelua. 

 

Tarkistus   167 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 

tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat varaavat 

eurooppalaisille teoksille vähintään 

20 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan 

ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 

tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat varaavat 

eurooppalaisille teoksille vähintään 

40 prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan 

ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden. 

Or. fr 

 

Tarkistus   168 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

20 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

16) Korvataan 20 artiklan 2 kohdan 

ensimmäinen virke seuraavasti: 

Poistetaan. 

”Televisiota varten tehtyjen elokuvien – 

lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja 

dokumenttiohjelmia – elokuvateosten ja 

uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää 

televisiomainoksilla ja/tai 

teleostoslähetyksillä kerran kutakin 

aikataulun mukaista vähintään 

20 minuutin jaksoa kohti.”; 

 

Or. fr 

 

Tarkistus   169 

Margrete Auken 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

23 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 
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17) Korvataan 23 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”23 artikla  

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus 

klo 7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei 

saa olla yli 20 prosenttia. 

 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta  

a) lähetystoiminnan harjoittajan 

ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia 

ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä 

oheistuotteita tai muiden samaan 

mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen 

ohjelmia; 

 

b) sponsorointi-ilmoituksiin;  

c) tuotesijoitteluun.”;  

  

Or. en 

Perustelu 

Direktiivissä todetaan sen nykyisessä muodossa, että televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 

20 prosenttia, ja asetetaan siten tuntikohtainen raja, mikä on tarkoituksenmukaisempaa. 

 

Tarkistus   170 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus 

klo 7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei 

saa olla yli 20 prosenttia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus klo 

7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei saa olla 

yli 20 prosenttia. 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus 

klo 7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana yhtä 

tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla 

yli 20 prosenttia. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. ro 

 

Tarkistus   172 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus 

klo 7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei 

saa olla yli 20 prosenttia. 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten prosentuaalinen osuus 

yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa 

olla yli 20 prosenttia. 

Or. fr 

 

Tarkistus   173 

Christel Schaldemose 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 
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23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Televisiomainospaljon ja 

teleostosesitysten päivittäinen osuus klo 

7.00:n ja 23.00:n välisenä aikana ei saa 

olla yli 20 prosenttia. 

1. Televisiomainospalojen ja 

teleostosesitysten osuus yhtä tasatuntien 

välistä tuntia kohti ei saa olla yli 

20 prosenttia. 

Or. da 

Tarkistus   174 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

23 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) lähetystoiminnan harjoittajan 

ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia 

ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä 

oheistuotteita tai muiden samaan 

mediaryhmään kuuluvien yhteisöjen 

ohjelmia; 

a) lähetystoiminnan harjoittajan 

ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia 

ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä 

oheistuotteita; 

Or. fr 

 

Tarkistus   175 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan 

soveltamista jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että videonjakoalustojen 

tarjoajat toteuttavat asianmukaiset 

toimenpiteet 

1. Rajoittamatta 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan 

soveltamista jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että videonjakoalustojen 

tarjoajien kaltaiset audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat toteuttavat 
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asianmukaiset toimenpiteet 

Or. en 

 

Tarkistus   176 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, 

joka saattaa haitata heidän fyysistä, 

henkistä tai moraalista kehitystään; 

a) alaikäisten kaltaisten heikommassa 

asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi 

sisällöltä, joka saattaa haitata heidän 

fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystään; 

Or. en 

 

Tarkistus   177 

Marc Joulaud 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää 

yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka 

kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, 

ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka 

kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

b) kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää 

yllyttämistä terrorismiin, väkivaltaan tai 

vihaan, joka kohdistuu ihmisryhmään tai 

tällaisen ryhmän jäseneen sukupuolen, 

rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän 

taikka kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

Or. fr 

Tarkistus   178 
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Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

aiheelliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien 

videonjakoalustojen tarjoajien tarjoamat 

ohjelmat, jotka voivat haitata alaikäisten 

fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 

saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla 

varmistetaan, etteivät alaikäiset 

normaalisti kuule tai näe näitä ohjelmia. 

 Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä 

iäntarkistuskeinot tai muut tekniset 

toimenpiteet. Niiden on oltava oikeassa 

suhteessa ohjelman mahdolliseen 

haittaan. 

 Haitallisimpaan sisältöön, kuten 

pornografiaan ja perusteettomaan 

väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia 

toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta 

sisällönsuodatusta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa alaikäisten suojelua videonjakoalustojen kehyksessä. 

 

Tarkistus   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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Se, mikä on asianmukainen toimenpide 

1 kohdan soveltamiseksi, määritetään 

ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön 

luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, 

suojeltavien henkilöiden luokan 

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. 

Se, mikä on asianmukainen toimenpide 

1 kohdan ja 1 a kohdan soveltamiseksi, 

määritetään jäsenvaltiossa, jonka 

lainkäyttövallan piiriin 

videonjakoalustojen tarjoajat kuuluvat, 
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 

Tarkistuksessa selvennetään, että jäsenvaltiot ovat vastuussa tehtävästä. 

 

Tarkistus   180 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Se, mikä on asianmukainen toimenpide 

1 kohdan soveltamiseksi, määritetään 

ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön 

luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, 

suojeltavien henkilöiden luokan 

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. 

Se, mikä on asianmukainen toimenpide 

1 kohdan soveltamiseksi, määritetään 

ottaen huomioon kyseessä olevan sisällön 

luonne, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta, 

suojeltavien henkilöiden luokan 

ominaisuudet sekä kyseeseen tulevat 

oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien 

videonjakoalustojen tarjoajien kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien sekä sisällön luoneiden ja/tai 

videonjakoalustalle ladanneiden käyttäjien 

oikeudet ja oikeutetut edut samoin kuin 

yleinen etu. 

Or. en 
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Tarkistus   181 

Lynn Boylan 

 

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) määritellään 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen käsitteet ja sisältö, joka 

saattaa haitata alaikäisten kaltaisten 

heikommassa asemassa olevien ryhmien 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 

ja sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien liiketoimintaehdoissa 6 ja 

12 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   182 

Lynn Boylan 

 

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; 

c) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

videonjakoalustojen kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
käyttäjien iäntarkistusjärjestelmiä 

sellaiselle sisällölle, joka saattaa haitata 

alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 

kehitystä; 

Or. en 
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Tarkistus   183 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

d) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa 

arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle; 

d) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
käyttäjät voivat antaa arvion 1 kohdassa 

tarkoitetulle sisällölle; 

Or. en 

 

Tarkistus   184 

Lynn Boylan 

 

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 kaltaisten 

heikommassa asemassa olevien ryhmien 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä; 

Or. en 

 

Tarkistus   185 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 
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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 kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajat selittävät näiden palvelujen 

käyttäjille, miten b alakohdassa tarkoitetut 

ilmiannot ja ilmoitukset on otettu 

huomioon. 

Or. en 

 

Tarkistus   186 

Lynn Boylan 

 

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 kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajien toteuttamien 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

asianmukaisuus. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus   187 

Lynn Boylan 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 
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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 kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
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. en 

 

Tarkistus   188 

Lynn Boylan 

 

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, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

kaltaisten audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajien väliset riidat, 

jotka liittyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 

asianmukaisten toimenpiteiden 

soveltamiseen. 

Or. en 
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Tarkistus   189 

Lynn Boylan 

 

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 kaltaisten 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajia vaihtamaan 

yhteissääntelyjärjestelmiin liittyviä 

parhaita käytäntöjä unionin laajuisesti. 

Tarvittaessa komissio helpottaa unionin 

käytännesääntöjen laatimista. 

Or. en 

 

Tarkistus   190 

Lynn Boylan 

 

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 

kaltaisten audiovisuaalisten 

mediapalvelujen 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. 

Or. en 
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Tarkistus   191 

Lynn Boylan 

 

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   192 

Lynn Boylan 

 

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 kyseisiin 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo alueelleen 

sijoittautuneista audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajista, kuten 
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 



 

PE595.453v03-00 110/113 AM\1112182FI.docx 

FI 

tietoihin.”; toimivaltaisilla riippumattomilla 

sääntelyviranomaisilla on pääsy kyseisiin 

tietoihin.”; 

Or. en 

 

Tarkistus   193 

Lynn Boylan 

 

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 

mediapalvelun käyttäjällä tai tarjoajalla, 

audiovisuaalinen media mukaan lukien, 
tai videonjakoalustan tarjoajalla, johon 

kansallisen sääntelyviranomaisen päätös 

vaikuttaa, on oikeus hakea päätökseen 

muutosta muutoksenhakuelimeltä. 

Muutoksenhakuelimen on oltava 

riippumaton muutoksenhaun asianosaisista. 

Or. en 

 

Tarkistus   194 

Lynn Boylan 

 

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, 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa ja 28 a artiklassa tarkoitetuista 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 

6 a artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa ja 28 a artiklassa tarkoitetuista 
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kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka 

liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten 

suojeluun ja vihaan yllyttämiseen. 

kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka 

liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten 

kaltaisten heikommassa asemassa olevien 

ryhmien suojeluun ja vihaan yllyttämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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. 

Kertomuksessa arvioidaan itse- ja 

yhteissääntelykäytäntöjen tehokkuutta 

kaikissa jäsenvaltioissa, etenkin 

mainontakäytäntöjen valossa, kun ne 

kohdistetaan lapsiin ja perheisiin. Jos 

kertomuksessa todetaan, että 

itsesääntelyyn perustuvat 

käytännesäännöt, jotka koskevat esim. 

epäterveellisiä elintarvikkeita ja 

makeutettuja juomia koskevaa 

audiovisuaalista kaupallista viestintää, 

eivät ole tuottaneet odotettuja tuloksia 

lasten ja alaikäisten altistumisen 

minimoimiseksi, komissio esittää asiaa 

koskevan sääntelyehdotuksen. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää ottaa käyttöön erityisesti mainontakäytäntöjä koskeva tarkistuslauseke, jotta 

suojellaan asianmukaisesti lasten oikeuksia, terveyttä ja hyvinvointia. 
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Tarkistus   196 

Lynn Boylan 

 

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 three years after adoption] 

ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

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 three years after adoption] 

ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. ro 

Tarkistus   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Komissio laatii viimeistään ... (kolme 

vuotta direktiivin hyväksymisen jälkeen) 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen, jossa esitetään ehdotuksia, 

joilla rajoitetaan alaikäisten altistumista 

terveydelle haitallisia tuotteita koskevalle 

kaupalliselle viestinnälle internetissä ja 

sosiaalisessa mediassa. 

Or. en 

 


