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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio antoi 25. toukokuuta 2016 uuden lainsäädäntöehdotuksen audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistamisesta. Uudessa ehdotuksessa vastataan 

tarpeeseen mukauttaa lainsäädäntö tekniikan kehitykseen ja kuluttajien tarpeisiin ja 

laajennetaan soveltamisalaa videonjakoalustoihin. Tarkoituksena on torjua vihapuhetta ja 

haitallisen sisällön levittämistä alaikäisille. 
 

Valmistelija pitää säännöksiä tervetulleina mutta katsoo, että tasapuolisia toimintaedellytyksiä 

luotaessa on myös otettava huomioon lähetystoiminnan harjoittajien ja videonjakoalustojen 

väliset erot ja tulevan lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanossa on varmistettava 

sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mahdollisimman tehokas suojelu median 

nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä. 

 

LIBE-valiokunta ei osallistunut direktiivin edellisen version hyväksymiseen, koska kyseinen 

päätöksentekomenettely alkoi ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa eikä EU:n 

perusoikeuskirjalla tuolloin ollut samaa oikeudellista asemaa kuin perussopimuksilla. LIBE-

valiokunnalla on yksinomainen toimivalta toimenpiteissä, jotka liittyvät oikeudelliseen 

yhteistyöhön rikosoikeuden alalla, ja etenkin rasismia, muukalaisvihaa ja vihapuhetta 

koskevissa rikosoikeudellisissa toimissa. 

 

Valmistelija keskittyi työssään viiteen osa-alueeseen ja piti tavoitteenaan lujittaa 

perusoikeuksia koskevia säännöksiä, turvata tiedotusvälineiden mahdollisimman suuri 

puolueettomuus ja riippumattomuus sekä välttää mielivaltaisuutta.  

 

Vihapuheen ja väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen torjuminen 

Kun tavoitteena on suojella kansalaisia videonjakoalustoilla säilytettävältä haitalliselta ja 

väkivaltaan tai vihaan yllyttävältä sisällöltä ja samalla turvata ja taata käyttäjien 

perusoikeudet, on tärkeää antaa näistä asioista yhteiset ja oikeasuhteiset säännöt ja EU:n 

suuntaviivat. Säännöissä olisi määriteltävä tarkemmin ”haitallisen sisällön” ja ”väkivaltaan ja 

vihaan yllyttämisen” tunnusmerkit ottaen huomioon tällaisen sisällön levittämisen tarkoitus ja 

vaikutus unionin tasolla.  

 

Komission ehdotuksessa syyt, joihin yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan perustuu, johdetaan 

rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdystä neuvoston puitepäätöksestä 2008/913/YOS. 

Puitepäätös ei kuitenkaan kata kaikkia syitä, jotka nyt on sisällytetty komission ehdotukseen. 

Paremman suojan vihaan yllyttämiseltä tarjoaisivat rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja 

suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa direktiivissä 2012/29/EU määritetyt 

syyt, ja samalla olisi pyrittävä täsmentämään ”julkisen väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen” 

tunnusmerkistöä. Audiovisuaalisen sisällön saatavuutta ei kuitenkaan pidä rajoittaa pelkästään 

kyseisten syiden nojalla. 

 

Alaikäisten suojeleminen haitalliselta sisällöltä 

Valmistelija pitää tehokkaita ennalta ehkäiseviä toimia välttämättöminä, jotta toimenpiteet 

alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä, kuten pornografialta, voidaan panna 

tehokkaasti täytäntöön.  
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Lisäksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa tähän direktiiviin tehtävillä muutoksilla, että 

toimenpiteet, joita jäsenvaltiot toteuttavat suojellakseen alaikäisiä sisällöltä, joka saattaa 

haitata heidän fyysistä tai henkistä kehitystään, ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia ja täysin 

EU:n perusoikeuskirjassa asetettujen velvoitteiden mukaisia. 

 

Viimeaikainen kehitys jäsenvaltioissa on osoittanut, että alaikäisten suojelua saatetaan käyttää 

liiallisesti perusteena rajoitettaessa sellaisen audiovisuaalisen sisällön levitystä, jonka 

tarkoituksena on torjua sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 

Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä on ylläpidettävä EU:n perusoikeuskirjan 52 artiklan 

perusteella sen sijaan, että niitä horjutetaan ylimitoitetuilla toimilla alaikäisten suojelemiseksi 

haitalliselta sisällöltä. 

 

Oikeudenmukainen menettely laitonta sisältöä torjuttaessa 

Vaikkei jäsenvaltioita pidä estää määräämästä tiukempia laitonta sisältöä koskevia 

toimenpiteitä, valmistelija pitää tämän direktiivin soveltamisessa välttämättömänä, että 

laittoman sisällön verkossa levittämistä rajoittavat toimenpiteet ovat aina EU:n 

perusoikeuskirjan mukaisia, että ne rajoitetaan välttämättömiin ja oikeasuhteisiin ja että niihin 

on hankittu ennalta tuomioistuimen lupa. 

 

Oikeudenmukainen menettely on ensisijaisen tärkeää pyrittäessä varmistamaan, että 

sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus voidaan turvata tehokkaasti ja että sisällön 

saatavuutta koskevissa päätöksissä vältetään mielivaltaa. Siksi valmistelija suosittaa asian 

selventämistä videonjakoalustan palveluihin sovellettavassa säännöksessä. Laittoman sisällön 

suhteen niihin olisi sovellettava samaa periaatetta kuin perinteisiin tiedotusvälineisiin. 

 

Direktiiviä sähköisestä kaupankäynnistä koskevat suojatoimet 

Valmistelija kehottaa varmistamaan, että videonjakoalustojen palveluihin ja niiden 

säilyttämään audiovisuaaliseen sisältöön sovellettavat toimenpiteet eivät vaikuta sähköistä 

kaupankäyntiä koskevan direktiivin säännöksiin. Direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa asettaa tietojen siirto-, tallennus- ja säilytyspalvelujen 

tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä 

velvoitetta pyrkiä saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. 

Tarkistetussa direktiivissä on tärkeää viitata myös Euroopan unionin tuomioistuimeen, joka ei 

asioissa C-360/10 ja C-70/10 antamissaan tuomioissa hyväksynyt toimenpiteitä lähes kaikkien 

kyseisten palvelujen käyttäjien ”aktiiviseksi valvomiseksi”. Suojatoimet ovat välttämättömiä 

myös, jotta säännöksiä videonjakoalustojen palveluntarjoajien velvollisuuksista ja vastuusta 

sovellettaisiin yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa. 

 

Unionin ja jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten riippumattomuus 

Perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11 artiklan mukaisesti direktiivissä olisi pyrittävä siihen, 

että audiovisuaalisen median sääntelyviranomaisten riippumattomuus vahvistetaan unionin 

oikeudessa. Tämä tapahtuu varmistamalla, että ne ovat oikeudellisesti erillisiä ja 

toiminnallisesti riippumattomia toimialasta ja hallituksista, että ne toimivat avoimesti ja 

vastuullisesti ja että niillä on riittävät valtuudet. 

 

 Sääntelyviranomaisten riippumattomuuden periaate, jota on jo pitkään kehitetty ja sovellettu 

muilla yhteisön säännöstön aloilla, otetaan käyttöön myös audiovisuaalisella alalla 

audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 2010/13/EU 30 artiklassa. 
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Audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA) 

perustettiin maaliskuussa 2014 komission päätöksellä C(2014) 462 (3.2.2014) komission 

neuvonantajaelimeksi. Komission ehdotuksessa vahvistetaan ERGAn rooli riippumattomana 

asiantuntijaelimenä, joka neuvoo komissiota, ja foorumina, jossa kansalliset 

sääntelyviranomaiset voivat vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.  

 

Valmistelija pitää komission lähestymistapaa hyvänä ja uskoo, että sääntelyelin voi olla 

rakenteellisesti riittävän riippumaton hallituksesta vain, jos se perustetaan erillisenä 

oikeushenkilönä.  

 

 

TARKISTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus   1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottavat huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 10, 

11, 21, 24, 26, 47 ja 52 artiklan, 

Perustelu 

Mlinarin esittämä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tarkistus 1, 

johon lisätään 47 artikla (tehokkaat oikeussuojakeinot) 

 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja antaa varmuus 

yrityksille ja jäsenvaltioiden 

viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite 

(8) Jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja antaa oikeudellinen 

varmuus yrityksille ja jäsenvaltioiden 

viranomaisille, vihaan yllyttämisen käsite 
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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. 

olisi 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”, sekä syihin, jotka 

eivät sisälly puitepäätökseen 

2008/913/YOS, kuten yhteiskunnallinen 

alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, 

poliittinen tai muu mielipide, kansalliseen 

vähemmistöön kuuluminen, varallisuus, 

syntyperä, vammaisuus, ikä, sukupuoli, 

sukupuolen ilmaiseminen, sukupuoli-

identiteetti, seksuaalinen 

suuntautuminen, oleskeluoikeus tai 

terveydentila. Näillä syillä pyritään 

täsmentämään ”julkisen väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen” tunnusmerkistöä, 

mutta ne eivät voi olla yksinomainen 

peruste rajoittaa audiovisuaalisen sisällön 

saatavuutta. Kaikki tekijät, kuten 

tarkoitus, olisi otettava huomioon, ja 

sananvapautta, etenkin taiteellista ja 

kirjallista ilmaisunvapautta sekä 

toimittajanvapautta, olisi kunnioitettava. 

Vihapuhetta koskevia säännöksiä olisi 

sovellettava sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta koskevan 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaisesti. 

Perustelu 

Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa 

direktiivissä 2012/29/EU määritettyjen syiden sisällyttäminen direktiiviin tarjoaa paremman 

suojan vihaan yllyttämiseltä. Tällä yhdenmukaistamisella pyritään täsmentämään ”julkisen 

väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen” tunnusmerkistöä, mutta näitä syitä ei ole tarkoitettu 

käytettäväksi yksinomaisena perusteena rajoittaa audiovisuaalisen sisällön saatavuutta. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (8 a) Jotta saavutetaan aidot digitaaliset 

sisämarkkinat, tarvitaan lisätoimia 

kansalaisten medialukutaidon 

parantamiseksi. Siksi komission ja 

jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimiaan 

todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden 

edistämiseksi unionin kaikkien 

kansalaisten ja etenkin lasten ja 

alaikäisten keskuudessa toteuttamalla 

aloitteita ja koordinoituja toimia, joilla 

lisätään audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tuntemusta. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Jäsenvaltioita kannustetaan 

toteuttamaan kaikki tarvittavat 

toimenpiteet sellaisen mediakasvatuksen 

edistämiseksi, joka antaa kansalaisille 

tietoja ja taitoja ja jonka ansiosta 

kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan 

sananvapauteen, analysoida 

mediasisältöä ja reagoida virheelliseen 

tietoon. Tältä osin on tärkeää vahvistaa 

osaamista kaikilla koulutuksen tasoilla ja 

kannustaa ihmisiä aktiiviseen 

kansalaisuuteen sekä kehittää heidän 

tietoisuuttaan mediakuluttajina. 

 

Tarkistus  5 

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 

(9) Jotta katsojat, etenkin vanhemmat 

ja alaikäiset, voisivat tehdä tietoon 

perustuvia päätöksiä esitettävästä 

sisällöstä, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta edellytetään 
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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. 

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. 

Perustelu 

Sana ”moraalinen” on monitulkintainen. Moraalisuus ymmärretään eri jäsenvaltioissa eri 

tavoin. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Lineaaristen televisiokanavien 

kysyntä on Euroopassa edelleen 

merkittävää verrattuna muihin 

mediapalveluihin, kuten todetaan 

lineaarisia ja tilattavia audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevassa kesäkuussa 

2016 julkaistussa Euroopan 

audiovisuaalisen seurantakeskuksen 

tutkimuksessa ”Linear and on-demand 

audiovisual media services in Europe 

2015”. Tutkimuksen mukaan lineaariset 

televisiopalvelut voivat Euroopassa 

yleisesti ottaen hyvin, ja saatavana olevien 

lineaaristen televisiokanavien määrä on 

lisääntynyt vuodesta 2009 vuoteen 2015 

mennessä keskimäärin 46 prosenttia. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Lineaaristen televisiokanavien 

käyttö on vähentynyt hieman nuorten 
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keskuudessa Euroopassa, kuten todetaan 

marraskuussa 2015 julkaistussa 

audiovisuaalialan yleisön pirstoutumista 

mittaavassa Euroopan audiovisuaalisen 

seurantakeskuksen tutkimuksessa 

”Measurement of Fragmented 

Audiovisual Audiences”. Tutkimuksen 

mukaan Euroopan unionissa 12–34-

vuotiaiden nuorten osuus kyseisten 

kanavien käyttäjistä oli vuonna 2014 

vähentynyt keskimäärin vain 4 prosenttia 

verrattuna vuoteen 2011. 

 

Tarkistus   8 

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 kuitenkaan 

sallia uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, 

kuluttaja-asioiden ohjelmissa, 

uskonnollisissa ohjelmissa eikä lapsille 

tarkoitetuilla kanavilla eikä lapsille 

tarkoitetuissa audiovisuaalisissa 

ohjelmissa. 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 lapsille tarkoitetuilla 

kanavilla ja lapsille tarkoitetuissa 

audiovisuaalisissa ohjelmissa. 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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Tarkistus   9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä 

eurooppalaisten teosten tuotantoa ja 

jakelua varmistamalla, että niiden 

ohjelmaluettelot sisältävät tietyn 

vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia 

ja että kyseisille teoksille annetaan 

riittävästi näkyvyyttä. 

(21) Tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajien olisi edistettävä 

eurooppalaisten teosten tuotantoa ja 

jakelua varmistamalla, että niiden 

ohjelmaluettelot sisältävät tietyn 

vähimmäisosuuden eurooppalaisia teoksia 

ja että kyseisille teoksille annetaan 

riittävästi näkyvyyttä ilman, että 

vaikutetaan tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuteen. 

 

Tarkistus  10 

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. 

Videonjakoalustoille tallennettu laiton, 

haitallinen, rasistinen ja 

muukalaisvihamielinen sisältö ja vihapuhe 

ovat yhä enenevässä määrin antaneet 

aihetta huoleen. Koska päätös poistaa 

kyseinen sisältö perustuu usein 

subjektiiviseen tulkintaan, se voi lisäksi 

heikentää sananvapautta ja 

tiedonvälityksen vapautta. Jotta voidaan 

suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä ja 

kaikkia kansalaisia väkivaltaan tai vihaan 

yllyttämistä sisältävältä sisällöltä, jota 

säilytetään videonjakoalustoilla, ja 

samalla turvata ja taata käyttäjien 

perusoikeudet, on tarpeen vahvistaa 

yhteiset ja oikeasuhteiset säännöt näissä 

kysymyksissä. Säännöissä olisi eritoten 

määriteltävä unionin tasolla tarkemmin 
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”haitallisen sisällön” ja ”väkivaltaan ja 

vihaan yllyttämisen” tunnusmerkit ottaen 

huomioon tällaisen sisällön levittämisen 

tarkoitus ja vaikutus. Jäsenvaltioiden tai 

komission toteuttamien tai hyväksymien 

itsesääntely- ja 

yhteissääntelytoimenpiteiden olisi oltava 

täysin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 

52 artiklassa asetettujen velvoitteiden 

mukaisia. Kansallisilla sääntelyelimillä ja 

-viranomaisilla olisi oltava edelleen 

tosiasialliset täytäntöönpanovaltuudet. 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Direktiivin (EU) 2016/XXX 

[korvataan viittauksella terrorismin 

vastustamisesta annettuun direktiiviin sen 

julkaisemisen jälkeen ja päivitetään 

artiklanumero] mukaan julkinen yllytys 

terrorismirikokseen on 

terroristitoimintaan liittyvä rikos, josta 

rangaistaan rikoksena, kun se on 

tahallinen. Audiovisuaalinen 

mediasisältö, jota jaetaan tai joka 

saatetaan muutoin yleisön saataville millä 

tahansa keinolla sähköisesti tai ei-

sähköisesti tarkoituksena yllyttää 

terrorismirikokseen, katsotaan 

laittomaksi. Sen lisäksi, että jäsenvaltiot 

ovat velvollisia soveltamaan direktiiviä 

(EU) 2016/xxx, 

internetpalveluntarjoajien, unionin 

virastojen ja kansallisten viranomaisten 

välinen yhteistyö on keskeisellä sijalla 

näiden suuntausten torjumisessa ja 

myönteisten vastakkaisten narratiivien 

luomisessa. 
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Tarkistus   12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (26 b) Verkkokiusaaminen yleistyy koko 

ajan etenkin teini-ikäisten keskuudessa, ja 

sitä voi tapahtua myös 

videonjakoalustoilla. Olisi toteutettava 

ohjelmia, joilla ehkäistään 

verkkokiusaamista kiusaamisen 

vastaisilla kampanjoilla ja edistämällä 

verkkoturvallisuutta koskevaa neuvontaa 

internetin asianmukaisesta käytöstä. 

 

Tarkistus  13 

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 

videonjakoalustoilla säilytettävästä 
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 tai henkistä kehitystään, ja 

kaikkien käyttäjien suojelemiseksi 

yllyttämiseltä väkivaltaan tai vihaan, joka 

kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen rodun, ihonvärin, etnisen 

tai yhteiskunnallisen alkuperän, 

geneettisten ominaisuuksien, kielen, 

uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 

muiden mielipiteiden, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumisen, 

varallisuuden, syntyperän, 
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vammaisuuden, iän, sukupuolen, 

sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-

identiteetin, seksuaalisen 

suuntautumisen, oleskeluoikeuden tai 

terveydentilan perusteella. Näillä syillä 

pyritään täsmentämään ”julkisen 

väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen” 

tunnusmerkistöä, mutta ne eivät voi olla 

yksinomainen peruste rajoittaa 

audiovisuaalisen sisällön saatavuutta. 

Perustelu 

Puitepäätös ei kata kaikkia syitä, jotka nyt on sisällytetty komission ehdotukseen. Rikoksen 

uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa 

direktiivissä 2012/29/EU määritettyjen syiden sisällyttäminen direktiiviin tarjoaa paremman 

suojan vihaan yllyttämiseltä. Tällä yhdenmukaistamisella pyritään täsmentämään ”julkisen 

väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen” tunnusmerkistöä, mutta näitä syitä ei ole tarkoitettu 

käytettäväksi yksinomaisena perusteena rajoittaa audiovisuaalisen sisällön saatavuutta. 

 

Tarkistus  14 

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 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 

(29) Ottaen huomioon, minkä 

luonteisesti palvelutarjoajat ovat 

tekemisissä videonjakoalustoilla 

säilytettävän sisällön kanssa, kyseisten 

asianmukaisten toimenpiteiden olisi 

kohdistuttava sisällön organisoimiseen 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 
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aktiivisesti saamaan selville laitonta 

toimintaa osoittavia tosiasioita tai 

olosuhteita, lukuun ottamatta 

valvontavelvoitteita tietyissä tapauksissa ja 

rajoittamatta kansallisten viranomaisten 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

antamia määräyksiä. 

aktiivisesti saamaan selville laitonta 

toimintaa osoittavia tosiasioita tai 

olosuhteita, lukuun ottamatta 

valvontavelvoitteita tietyissä tapauksissa ja 

rajoittamatta kansallisten viranomaisten 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

antamia oikeudellisia 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). 

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). 

 

Tarkistus  15 

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. 

(30) On aiheellista, että asianomaiset 

sidosryhmät, mukaan lukien 

kansalaisjärjestöt, sekä 

videonjakoalustojen tarjoajat osallistuvat 

mahdollisimman pitkälti asianmukaisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanoon tämän 

direktiivin mukaisesti. Sen vuoksi olisi 

kannustettava avoimeen ja seurattavaan 

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 

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 
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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. 

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). 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (30 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että kaikki tämän direktiivin 

soveltamiseksi toteutettavat toimenpiteet, 

joilla rajoitetaan laittoman sisällön 

levittämistä verkossa tai asettamista 

muulla tavoin yleisön saataville, ovat 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaisia, että ne rajoitetaan 

välttämättömiin ja oikeasuhteisiin 

toimenpiteisiin ja että niihin on hankittu 

ennalta tuomioistuimen lupa. 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Tässä direktiivissä tarkoitetut (31) Tässä direktiivissä tarkoitetut 
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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. 

tarvittavat toimenpiteet alaikäisten 

suojelemiseksi laittomalta, haitalliselta, 

rasistiselta ja muukalaisvihamieliseltä 
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. Jäsenvaltioilla on 

positiivinen velvoite varmistaa, että tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluville 

mediapalvelujen tarjoajille ja 

videonjakoalustojen tarjoajille tarkoitetut 

kannustimet ovat tasapainossa niin, että 

laillista sisältöä, mahdollisesti loukkaava, 

järkyttävä tai häiritsevä sisältö mukaan 

lukien, voidaan levittää. Samaten 

iäntarkistukseen olisi velvoitettava laissa 

vain, jos se on välttämätöntä ja 

oikeasuhteista, ja se olisi toteutettava 

turvaten mahdollisimman hyvä 

yksityisyyden suoja. 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (31 a) Vuonna 2011 julkaistussa lapsen 

oikeuksia koskevassa EU:n 

toimintasuunnitelmassa määritellään 

”perussopimukset, EU:n perusoikeuskirja 

ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

yhteiseksi perustaksi kaikissa lapsiin 

liittyvissä EU:n toimissa”. YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen 5 ja 19 artikla 

ovat erityisen merkittäviä lasten 

suojelemiseksi audiovisuaalisten 

mediapalvelujen yhteydessä. 
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Perustelu 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä alaikäisten suojelussa tällä alalla olisi 

korostettava. 

 

Tarkistus  19 

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 

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. 

(32) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat videonjakoalustojen tarjoajat 

tarjoavat direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan 

a alakohdassa tarkoitettuja 

tietoyhteiskunnan palveluja ja yleensä ne 

tarjoavat säilytyspalveluja kyseisen 

direktiivin 14 artiklan mukaisesti. 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 

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. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (32 a) Direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 

1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa 

asettaa tietojen siirtämistä, tallentamista 

ja säilyttämistä koskevien palvelujen 

tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa 

siirtämiään ja tallentamiaan tietoja 

eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä 

aktiivisesti saamaan selville laitonta 

toimintaa osoittavia tosiasioita tai 

olosuhteita. Euroopan unionin 

tuomioistuin on asioissa C-360/101 a ja C-

70/101 b antamissaan tuomioissa torjunut 

lähes kaikkien kyseessä olevien palvelujen 

käyttäjien (internetyhteyksien tarjoajat 

toisessa ja verkkoyhteisöpalvelut toisessa 

tapauksessa) aktiivista valvontaa koskevat 

toimenpiteet ja todennut, ettei 

säilytyspalvelun tarjoajaa voida 

määräyksellä velvoittaa suorittamaan 

yleistä valvontaa. 

 ___________________ 

 1 a Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomio 16.2.2012, Belgische Vereniging 

van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM) vastaan Netlog NV, C-

360/10, ECLI:EU:C:2012:85. 

 1 b Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomio 24.11.2011, Scarlet Extended SA 

vastaan Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771. 

Perustelu 

Yhdenmukaista direktiivin 2000/31/EY ja Euroopan unionin tuomioistuimen asioissa C-

360/10 ja C-70/10 antamien tuomioiden kanssa. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (32 b) Tässä direktiivissä pyritään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 

erityisesti sen 11 artiklan mukaisesti 

siihen, että audiovisuaalisen median 

sääntelyviranomaisten riippumattomuus 

vahvistetaan unionin oikeudessa 

varmistamalla, että ne ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

toimialasta ja hallituksista eli ne eivät 

pyydä eivätkä ota ohjeita miltään taholta, 

että ne toimivat avoimesti ja vastuullisesti 

laissa säädetyllä tavalla ja että niillä on 

riittävät valtuudet. 

 

 

Tarkistus   22 

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 

henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

(33) Jäsenvaltioiden 

sääntelyviranomaisille olisi annettava 
riittävä riippumattomuus perustamalla ne 

erillisinä oikeushenkilöinä. Jäsenvaltioiden 

olisi sen vuoksi taattava kansallisten 

sääntelyelinten ja -viranomaisten 
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 sääntelyelimillä ja 

-viranomaisilla olisi oltava tehtäviensä 

hoitamiseksi täydet ja tarpeelliset 

valvontavaltuudet ja voimavarat 



 

PE593.952v03-00 20/43 AD\1116083FI.docx 

FI 

rahoituksen osalta. Tämän direktiivin 

mukaisesti perustettujen kansallisten 

sääntelyviranomaisten toiminnassa olisi 

noudatettava tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden, kuluttajansuojan, 

sisämarkkinoiden ja tasapuolinen kilpailun 

edistämisen tavoitteita. 

henkilöstön, asiantuntemuksen ja 

rahoituksen osalta. Tämän direktiivin 

mukaisesti perustettujen kansallisten 

sääntelyelinten ja -viranomaisten 

toiminnan olisi oltava avointa ja siinä 
olisi noudatettava tiedotusvälineiden 

moniarvoisuuden, kulttuurisen 

monimuotoisuuden, kuluttajansuojan ja 

syrjimättömyyden sekä sisämarkkinoiden 

ja tasapuolisen kilpailun edistämisen 

tavoitteita. 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Komissio on perustanut ERGAn 3 

päivänä helmikuuta 2014 tehdyllä 

komission päätöksellä36 unionin 

audiovisuaalialan sääntelykehyksen 

yhdenmukaisen soveltamisen 

varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. 

ERGAn tehtävänä on neuvoa ja avustaa 

komissiota sen työssä direktiivin 

2010/13/EU johdonmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikissa 

jäsenvaltioissa ja helpottaa yhteistyötä 

kansallisten sääntelyviranomaisten kesken 

sekä kansallisten sääntelyviranomaisten ja 

komission välillä. 

(35) Komissio on perustanut ERGAn 3 

päivänä helmikuuta 2014 tehdyllä 

komission päätöksellä36 unionin 

audiovisuaalialan sääntelykehyksen 

yhdenmukaisen soveltamisen 

varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. 

ERGAn tehtävänä on toimia 

riippumattomana neuvoa-antavana 

asiantuntijaryhmänä ja avustaa komissiota 

sen työssä direktiivin 2010/13/EU 

johdonmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja 

helpottaa yhteistyötä kansallisten 

sääntelyelinten ja -viranomaisten kesken 

sekä kansallisten sääntelyelinten ja 

-viranomaisten ja komission välillä. 

_________________ _________________ 

36 Komission päätös C(2014) 462, annettu 

3 päivänä helmikuuta 2014, 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 

ryhmän perustamisesta. 

36 Komission päätös C(2014) 462, annettu 

3 päivänä helmikuuta 2014, 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 

ryhmän perustamisesta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (35 a) Tässä direktiivissä virallistetaan 

ERGAn tehtävä riippumattomana 

asiantuntijaelimenä, joka neuvoo 

komissiota, ja foorumina, jossa 

kansalliset sääntelyelimet ja -viranomaiset 

voivat vaihtaa kokemuksia ja hyviä 

käytäntöjä. ERGAlla on erityinen neuvoa-

antava tehtävä lainkäyttövaltaa koskevissa 

kysymyksissä, ja se antaa lausuntoja 

yhteissääntelyyn perustuvista unionin 

käytännesäännöistä. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) ERGA on myötävaikuttanut 

johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja 

toiminut korkean tason neuvonantajana 

komissiolle täytäntöönpanokysymyksissä. 

Tämän vuoksi sen rooli olisi tunnustettava 

ja vahvistettava virallisesti tässä 

direktiivissä. Ryhmä olisi näin ollen 

perustettava uudelleen tämän direktiivin 

nojalla. 

(36) ERGA on myötävaikuttanut 

johdonmukaisiin sääntelykäytänteisiin ja 

toiminut korkean tason riippumattomana 

neuvonantajana komissiolle 

täytäntöönpanokysymyksissä. Tämän 

vuoksi sen rooli olisi tunnustettava ja 

vahvistettava virallisesti tässä direktiivissä. 

Ryhmä olisi näin ollen perustettava 

uudelleen tämän direktiivin nojalla. 

 

Tarkistus   26 

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 

(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 
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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. 

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 säännöistä ja 

käytännesäännöistä kysymyksissä, jotka 

koskevat alaikäisten suojelua, rasismia, 

muukalaisvihamielisyyttä ja vihapuhetta 

sekä audiovisuaalista kaupallista viestintää 

paljon rasvaa, suolaa/natriumia ja sokereita 

sisältävistä elintarvikkeista. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(38) Tämä direktiivi ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä 

velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen 

edun mukaisen sisällön löydettävyys ja 

saatavuus noudattaen määriteltyjä yleistä 

etua koskevia tavoitteita, joita ovat 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

sananvapaus ja kulttuurinen 

monimuotoisuus. Tällaisia velvoitteita 

olisi asetettava vain silloin, kun se on 

välttämätöntä jäsenvaltioiden selkeästi 

määrittelemien yleisen edun mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi unionin 

oikeuden mukaisesti. Tähän liittyen 

jäsenvaltioiden olisi erityisesti 

tarkasteltava sääntelytoimien tarvetta 

suhteessa tuloksiin, jotka saadaan 

markkinavoimien vaikutuksesta. Jos 

jäsenvaltiot päättävät asettaa 

löydettävyyttä koskevia sääntöjä, niiden 

olisi määrättävä yrityksille yksinomaan 

oikeasuhteisia velvoitteita perustellun 

yleisen edun nimissä. 

(38) Tämä direktiivi ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrätä 

velvoitteita, joilla varmistetaan yleisen 

edun mukaisen sisällön saatavuus ja 

asianmukainen näkyvyys noudattaen 

määriteltyjä yleistä etua koskevia 

tavoitteita. Tällaisten velvoitteiden olisi 

oltava oikeasuhteisia, ja niiden olisi 

vastattava yleisiä tavoitteita, kuten 

tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, 

sananvapautta, kulttuurista ja alueellista 

monimuotoisuutta sekä kielten 

ylläpitämistä, jotka jäsenvaltiot 

määrittelevät selvästi unionin oikeuden 

mukaisesti. 

Perustelu 

”Löydettävyyden” käsite on varsin epäselvä. 
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Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut 

periaatteet. Erityisesti tällä direktiivillä 

pyritään varmistamaan sananvapauden, 

elinkeinovapauden ja 

muutoksenhakuoikeuden 

kunnioittaminen ja edistämään Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa turvattujen 

lapsen oikeuksien soveltamista. 

(39) Jäsenvaltioilla on tätä direktiiviä 

täytäntöön pannessaan velvollisuus 

kunnioittaa perusoikeuksia ja noudattaa 

periaatteita, jotka on tunnustettu 
erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Jäsenvaltioiden olisi 

erityisesti varmistettava, ettei millään 

tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 

kansallista lainsäädäntöä hyväksyttävällä 

toimenpiteellä suoraan tai välillisesti 

heikennetä sananvapautta, 

elinkeinovapautta ja 

muutoksenhakuoikeutta, ja niiden olisi 

edistettävä Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa turvattujen lapsen 

oikeuksien soveltamista. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (39 a) Kun on ilmeistä, että kansallinen 

lainsäädäntö rajoittaa yhden tai 

useamman perussopimuksessa taatun 

perusvapauden käyttämistä, siihen 

voidaan soveltaa unionin oikeudessa 

säädettyjä poikkeuksia vain siinä määrin 

kuin se on unionin tuomioistuimen 

vahvistamien perusoikeuksien mukaista. 

Tämä velvollisuus kunnioittaa 

perusoikeuksia kuuluu ilmiselvästi 

unionin oikeuden ja siten myös 

perusoikeuskirjan soveltamisalaan. Sitä, 

että jäsenvaltio soveltaa unionin 

oikeudessa säädettyjä poikkeuksia 

oikeuttaakseen perussopimuksessa taatun 
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perusvapauden rajoittamisen, on näin 

ollen pidettävä perusoikeuskirjan 

51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 

unionin oikeuden soveltamisena. 

Perustelu 

Yhdenmukaista Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-390/12, Pfleger ja muut, 

30. huhtikuuta 2014 antaman tuomion kanssa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Oikeudella seurata poliittisia 

uutisohjelmia on ratkaiseva merkitys 

turvattaessa perusvapaus vastaanottaa 

tietoja ja varmistettaessa, että katselijoiden 

edut suojataan unionissa täysimääräisesti ja 

asianmukaisesti. Koska audiovisuaalisilla 

mediapalveluilla on jatkuvasti yhä 

suurempi merkitys yhteiskunnille ja 

demokratialle, poliittisten uutislähetysten 

olisi oltava mahdollisimman laajalti 

saatavilla rajojen yli EU:ssa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 

tekijänoikeussääntöjen soveltamista. 

(40) Oikeudella seurata poliittisia 

uutisohjelmia on ratkaiseva merkitys 

turvattaessa perusvapaus vastaanottaa 

tietoja ja varmistettaessa, että katselijoiden 

edut suojataan unionissa täysimääräisesti ja 

asianmukaisesti. Koska audiovisuaalisilla 

mediapalveluilla on jatkuvasti yhä 

suurempi merkitys yhteiskunnille ja 

demokratialle, poliittisten uutislähetysten 

olisi oltava saatavilla rajojen yli EU:ssa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

tekijänoikeussääntöjen soveltamista. 

 

Tarkistus   31 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta 

varmistetaan tämän direktiivin 

asianmukainen, oikea-aikainen ja 

tehokas saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja soveltaminen. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a a) ’videonjakoalustan palvelulla’ 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista 

palvelua, joka täyttää seuraavat 

vaatimukset: 

a a) ’videonjakoalustan palvelulla’ 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista 

palvelua, joka täyttää kaikki seuraavat 

vaatimukset: 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) palvelun tai siitä erotettavissa 

olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on 

tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia 

videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai 

valistustarkoituksessa yleisölle; 

iii) palvelun tai siitä erotettavissa 

olevan osan pääasiallisena tarkoituksena on 

tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia 

videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai 

valistustarkoituksessa yleisölle, tai 

palvelulla on siinä merkittävä rooli; 

 

Tarkistus   34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b a) ’käyttäjien tuottamalla videolla’ 

ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä 

liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa 

yhden yksittäisen videon, jonka yksi tai 

useampi käyttäjä luo ja/tai lataa 

videonjakoalustalle;” 

b a) ’käyttäjien tuottamalla videolla’ 

ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä 

liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa 

yhden yksittäisen videon, jonka yksi tai 

useampi videonjakoalustasta riippumaton 

ja erillinen käyttäjä luo ja/tai lataa 

videonjakoalustalle;” 
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Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. 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. 

7. Komissio edistää ja helpottaa 

kansallisten oikeusjärjestelmien sallimissa 

rajoissa yhteis- ja itsesääntelyä 

käytännesääntöjen avulla niillä aloilla, joita 

tämän direktiivin mukainen 

yhteensovittaminen koskee. Kyseisten 

käytännesääntöjen on oltava kulloisenkin 

jäsenvaltion keskeisten sidosryhmien 

laajasti hyväksymiä ja kansallisen 

sääntelyelimen tai -viranomaisen 

hyväksymiä. Käytännesäännöissä on 

selkeästi ja yksiselitteisesti esitettävä 

niiden tavoitteet ja toimenpiteet. Niiden on 

mahdollistettava säännöllinen, avoin ja 

riippumaton tavoitteiden saavuttamista 

koskeva seuranta ja arviointi. Niiden on 

mahdollistettava tehokas ja avoin 

täytäntöönpanon valvonta, tarvittaessa 

myös tehokkaita ja oikeasuhteisia 

seuraamuksia soveltamalla. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ellei 

yhteissääntelyllä saavuteta toivottua 

suojelun tasoa, kansallisilla 

sääntelyelimillä tai -viranomaisilla on 

tosiasiallinen täytäntöönpanovalta, jota se 

toteuttaa muun muassa antamalla sitovia 

käytännesääntöjä ja soveltamalla 

hallinnollisia seuraamuksia. 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

4 artikla – 7a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 7 a.  ”Tämä direktiivi ja sitä koskevat 

täytäntöönpanoasetukset eivät rajoita 

direktiivin 2000/31/EY eivätkä etenkään 

sen 14 ja 15 artiklan soveltamista.” 

 

Tarkistus   37 

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 

väkivaltaan tai vihaan (vihapuhe), joka 

kohdistuu ihmiseen tai ihmisryhmään 

rodun, ihonvärin, etnisen tai 

yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten 

ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai 

vakaumuksen, poliittisten tai muiden 

mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön 

kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, 

vammaisuuden, iän, sukupuolen, 

sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-

identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, 

oleskeluoikeuden tai terveydentilan 
perusteella.”; 

 

 

Tarkistus   38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

6 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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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 tai henkistä kehitystä. Tätä varten 

jäsenvaltiot voivat käyttää audiovisuaalisen 

mediapalvelun sisällön luonteen 

ilmaisevien kuvausten (deskriptoreiden) 

järjestelmää, joka kehottaa vanhempia 

asianmukaisella tavalla rajoittamaan 

lapsiltaan tiettyjen ohjelmien katselua. 

 

Tarkistus   39 

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 varmistettava, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 

mediapalvelujen tarjoajat takaavat 

palvelujensa esteettömyyden näkö- ja/tai 

kuulovammaisille muun muassa 

käyttämällä kuuroille ja huonokuuloisille 

tarkoitettua tekstitystä sekä kaikenlaisen 

kuvallisen tiedon viittomakielistä 

tulkkausta sekä ääniviestejä ja 

äänikuvausta. Jäsenvaltioiden olisi 

vaadittava, että mediapalvelujen tarjoajat 

raportoivat vuosittain palvelujensa 

esteettömyydestä.” 

 

Tarkistus   40 

Ehdotus direktiiviksi 

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

Direktiivi 2010/13/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a)  Lisätään 1 kohtaan g a alakohta 
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seuraavasti: 

 g a)  ”rahapelipalveluihin liittyvää 

kaupallista audiovisuaalista viestintää ei 

saa kohdistaa erityisesti alaikäisiin, ja 

siihen on liitettävä selkeä alaikäisten 

rahapelaamisen kieltävä viesti, jossa 

mainitaan ikäraja, jota nuoremmilta 

pelaaminen on kielletty.” 

 

Tarkistus   41 

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 lapsille tarkoitettuihin kanaviin 

ja audiovisuaalisiin ohjelmiin 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. 

 

Tarkistus   42 

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, 

2. Tuotesijoittelu on sallittu kaikissa 

audiovisuaalisissa mediapalveluissa lukuun 

ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, 
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kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia 

ohjelmia ja ohjelmia, joiden yleisöstä 

merkittävä osa on lapsia. 

kuluttaja-asioiden ohjelmia, uskonnollisia 

ohjelmia ja lapsille tarkoitettuja kanavia 

ja audiovisuaalisia ohjelmia. 

 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

12 artikla  

 

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 aiheelliset 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien tarjoamat ohjelmat, jotka voivat 

haitata alaikäisten fyysistä tai henkistä 

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 

eivätkä ne saa lisätä henkilötietojen 

käsittelyä eivätkä rajoittaa asetuksen (EU) 

2016/679 8 artiklan soveltamista. 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten 

pornografiaan ja perusteettomaan 

väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia 

toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta 

sisällönsuodatusta.”; 

Haitallisimpaan sisältöön, kuten 

pornografiaan ja perusteettomaan 

väkivaltaan, on sovellettava tiukimpia 

toimenpiteitä, kuten salausta ja tehokasta 

sisällönsuodatusta. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimenpiteet, jotka toteutetaan alaikäisten 

suojelemiseksi niiden lainkäyttövaltaan 

kuuluvien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajien tarjoamilta 

ohjelmilta ja sisällöltä, jotka voivat 

haitata heidän fyysistä tai henkistä 

kehitystään, ovat välttämättömiä ja 

oikeasuhteisia ja täysin Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti 

sen III luvussa ja 52 artiklassa asetettujen 
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velvoitteiden mukaisia. 

 

Tarkistus  44 

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 

komission ja jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että videonjakoalustojen 

tarjoajat toteuttavat asianmukaiset 

toimenpiteet 

 

 

Tarkistus  45 

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) kaikkien alaikäisten suojelemiseksi 

sisällöltä, joka saattaa haitata heidän 

fyysistä tai henkistä kehitystään. 

 

 

Tarkistus  46 

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 

b) kaikkien kansalaisten 

suojelemiseksi sisällöltä, joka sisältää 

yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka 
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kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen sukupuolen, rodun, 

ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka 

kansallisen tai etnisen alkuperän 

perusteella. 

kohdistuu ihmisryhmään tai tällaisen 

ryhmän jäseneen rodun, ihonvärin, etnisen 

tai yhteiskunnallisen alkuperän, 

geneettisten ominaisuuksien, kielen, 

uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 

muiden mielipiteiden, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumisen, 

varallisuuden, syntyperän, 

vammaisuuden, iän, sukupuolen, 

sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-

identiteetin, seksuaalisen 

suuntautumisen, oleskeluoikeuden tai 

terveydentilan perusteella. Näillä syillä 

pyritään täsmentämään ”julkisen 

väkivaltaan tai vihaan yllyttämisen” 

tunnusmerkistöä, mutta ne eivät voi olla 

yksinomainen peruste rajoittaa 

audiovisuaalisen sisällön saatavuutta. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikki tekijät, kuten tarkoitus, on otettava 

huomioon, ja että sananvapautta, etenkin 

taiteellista ja kirjallista ilmaisunvapautta 

sekä toimittajanvapautta, kunnioitetaan. 

 

 

Tarkistus  47 

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) täsmennetään 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetun väkivaltaan tai 

vihaan yllyttämisen tunnusmerkit ja 

käsitteet sekä sisältö, joka saattaa haitata 

alaikäisten fyysistä tai henkistä kehitystä, 

ja sovelletaan näitä määritelmiä 

videonjakoalustojen tarjoajien 

liiketoimintaehdoissa 6 ja 12 artiklan 

mukaisesti; jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että ehtoihin perustuvat 

toimenpiteet sallitaan vain, jos kansalliset 

menettelysäännöt tarjoavat käyttäjille 

mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan 

tuomioistuimessa tällaisista toimenpiteistä 
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kuultuaan; 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen 

alustalle ladatun 1 kohdassa tarkoitetun 

sisällön; 

b) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

avoimia ja käyttäjäystävällisiä 

mekanismeja, joilla videonjakoalustojen 

käyttäjät voivat ilmiantaa tai ilmoittaa 

kyseiselle videonjakoalustan tarjoajalle sen 

alustalla säilytettävän 1 kohdassa 

tarkoitetun sisällön; 

 

 

Tarkistus  49 

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 

tehokkaita videonjakoalustojen käyttäjien 

iäntarkistusjärjestelmiä sellaiselle 

sisällölle, joka saattaa haitata alaikäisten 

fyysistä tai henkistä kehitystä; tällaiset 

järjestelmät eivät saa lisätä 

henkilötietojen käsittelyä eivätkä rajoittaa 

asetuksen (EU) 2016/679 8 artiklan 

soveltamista; 

 

 

Tarkistus   50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 
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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 

helppokäyttöisiä järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen käyttäjät voivat antaa 

arvion 1 kohdassa tarkoitetulle sisällölle; 

 

Tarkistus   51 

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 loppukäyttäjien 

hallinnassa olevia 

sisällönsuodatusjärjestelmiä sisällölle, joka 

saattaa haitata alaikäisten fyysistä tai 

henkistä kehitystä; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille, miten b 

alakohdassa tarkoitetut ilmiannot ja 

ilmoitukset on otettu huomioon. 

f) otetaan käyttöön ja ylläpidetään 

järjestelmiä, joiden avulla 

videonjakoalustojen tarjoajat selittävät 

videonjakoalustojen käyttäjille b 

alakohdassa tarkoitettujen ilmiantojen ja 

ilmoitusten pätevyyden ja sen, miten ne on 

otettu huomioon. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

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

28 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 

kannustettava yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi komissio 

kannustaa yhteissääntelyyn siten kuin 

4 artiklan 7 kohdassa säädetään 

hyväksymällä suuntaviivoja, joilla 

varmistetaan, että käytännesäännöt 

vastaavat tämän direktiivin säännöksiä ja 

ovat täysin Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 

52 artiklassa asetettujen velvoitteiden 

mukaisia. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden asianmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden on annettava tämä tehtävä 

30 artiklan mukaisesti nimetyille 

viranomaisille. 

4. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön tarvittavat mekanismit, joilla 

arvioidaan videonjakoalustojen tarjoajien 

toteuttamien 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden laillisuus, avoimuus, 

tarpeellisuus, tehokkuus ja 

oikeasuhteisuus. Jäsenvaltioiden on 

annettava tämä tehtävä 30 artiklan 

mukaisesti nimetyille viranomaisille. 

Riippumattomien kansallisten 

sääntelyelinten tai -viranomaisten on 

annettava tarvittavat suuntaviivat, jotta 

varmistetaan, että toteutettavat 

toimenpiteet noudattavat sananvapautta, 

niille on annettu ennalta tuomioistuimen 

lupa ja niissä on otettu huomioon 

käyttäjille tiedottamisen tarve. 
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Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 1 

ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle. Tällaisia toimenpiteitä 

määrättäessä niissä on noudatettava 

sovellettavan unionin lainsäädännön 

edellytyksiä, kuten soveltuvin osin 

direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklassa 

tai direktiivin 2011/93/EU 25 artiklassa 

vahvistettuja edellytyksiä. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 

videonjakoalustojen tarjoajille 

toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin 1 

ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. 

Jäsenvaltioita ei estetä määräämästä 

tiukempia toimenpiteitä laittomalle 

sisällölle videonjakoalustojen tarjoajien jo 

toteuttamien asianmukaisten 

toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että 

kaikki tämän direktiivin soveltamiseksi 

toteutettavat toimenpiteet, joilla 

rajoitetaan laittoman sisällön levittämistä 

verkossa tai asettamista muulla tavoin 

yleisön saataville, ovat Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan mukaisia, että ne 

rajoitetaan välttämättömiin ja 

oikeasuhteisiin toimenpiteisiin ja että 

niihin on hankittu ennalta 

tuomioistuimen lupa. Tällaisia 

toimenpiteitä määrättäessä niissä on 

noudatettava sovellettavan unionin 

lainsäädännön edellytyksiä, kuten 

soveltuvin osin direktiivin 2000/31/EY 14 

ja 15 artiklassa tai direktiivin 2011/93/EU 

25 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä. 

Jäsenvaltiot eivät saa vaatia 

videonjakoalustojen tarjoajia 

toteuttamaan tiukempia 

ennakkovalvontatoimenpiteitä. 

 

Tarkistus   56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

28a artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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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 tehokkaita valitus- ja 

oikeussuojamenettelyjä, kuten 

vastailmoitusmenettelyt, jotta voidaan 

ratkaista käyttäjien ja videonjakoalustojen 

tarjoajien väliset riidat, jotka liittyvät 1 ja 2 

kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten 

toimenpiteiden soveltamiseen. 

 

Tarkistus   57 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

XI luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

JÄSENVALTIOIDEN 

SÄÄNTELYVIRANOMAISET 

JÄSENVALTIOIDEN 

SÄÄNTELYELIMET JA 

-VIRANOMAISET 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yksi tai useampi riippumaton kansallinen 

sääntelyviranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista muista julkisista tai yksityisistä 

elimistä. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta perustaa sääntelyelimiä, 

jotka suorittavat valvontaa eri aloilla. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

avoimella menettelyllä yksi tai useampi 

riippumaton kansallinen sääntelyelin ja 

-viranomainen. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti 

erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista hallituksista ja muista julkisista tai 

yksityisistä elimistä. Tämä ei rajoita 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa 

sääntelyelimiä, jotka suorittavat valvontaa 

eri aloilla. 
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Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisen sääntelyelimen tai 

-viranomaisen johtajan tai tätä tehtävää 

kansallisen sääntelyelimen tai 

-viranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenten 

nimeämisprosessi on avoin ja takaa sen 

tehtävien hoitamisen edellyttämän 

riippumattomuuden tason. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät 

valtuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti 

ja noudattaen tämän direktiivin tavoitteita, 

joihin sisältyvät erityisesti 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kansalliset sääntelyelimet tai 

-viranomaiset käyttävät valtuuksiaan 

puolueettomasti ja avoimesti ja noudattaen 

tämän direktiivin tavoitteita, joihin 

sisältyvät erityisesti tiedotusvälineiden 

moniarvoisuus, syrjimättömyys, 

kulttuurinen monimuotoisuus, 

kuluttajansuoja, sisämarkkinat ja 

tasapuolisen kilpailun edistäminen. 

 

Tarkistus   61 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on 

riittävät täytäntöönpanovaltuudet, jotta ne 

voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla sääntelyelimillä tai 

-viranomaisilla on riittävät 

täytäntöönpanovaltuudet ja resurssit, jotta 

ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kansallisen sääntelyviranomaisen 

johtaja tai tätä tehtävää kansallisen 

sääntelyviranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä. Irtisanomispäätös on 

julkaistava, ja yhteenveto sen perusteluista 

on asetettava saataville. 

5. Kansallisen sääntelyelimen tai 

-viranomaisen johtaja tai tätä tehtävää 

kansallisen sääntelyelimen tai 

-viranomaisen puitteissa hoitavan 

kollegiaalisen elimen jäsenet voidaan 

irtisanoa ainoastaan, jos he eivät enää täytä 

tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä, jotka 

on vahvistettu etukäteen kansallisessa 

lainsäädännössä, ja perustellun 

ennakkoilmoituksen perusteella. 

Irtisanomispäätös on julkaistava, ja 

yhteenveto sen perusteluista on asetettava 

saataville. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan audiovisuaalisten 

mediapalvelujen eurooppalaisten 

sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA). 

1. Perustetaan audiovisuaalisten 

mediapalvelujen eurooppalaisten 

sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA), 

joka on komission neuvonantajana 

toimiva riippumaton asiantuntijaelin ja 

foorumi, jolla kansalliset sääntelyelimet ja 

-viranomaiset voivat vaihtaa kokemuksia 
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ja hyviä käytäntöjä. 

 

Tarkistus   64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyviranomaisista. Niitä 

edustavat kansallisen 

sääntelyviranomaisen johtaja tai nimetyt 

korkean tason edustajat, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia 

mediapalveluja, tai jos kansallista 

sääntelyviranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

2. Se koostuu audiovisuaalisten 

mediapalvelujen alan riippumattomista 

kansallisista sääntelyelimistä ja 

-viranomaisista, joihin voivat kuulua ne 

alueelliset riippumattomat sääntelyelimet 

ja -viranomaiset, joilla on täysi toimivalta 

audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla. 

Niitä edustavat kansallisen sääntelyelimen 

tai -viranomaisen johtaja tai nimetyt 

korkean tason edustajat, joilla on 

ensisijainen vastuu valvoa audiovisuaalisia 

mediapalveluja, tai jos kansallista 

sääntelyelintä tai -viranomaista ei ole, 

tarkoituksenmukaisten menettelyjen kautta 

valitut muut edustajat. Komission edustaja 

osallistuu ryhmän kokouksiin. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen 

sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen 

täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; 

a) neuvoa ja avustaa komissiota sen 

pyrkiessä varmistamaan audiovisuaalisen 

sääntelyjärjestelmän yhtenäisen, 

johdonmukaisen ja avoimen 

täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; 
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Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia ja 

loppukäyttäjiä tarvittavien tietojen 

keräämiseksi, jos tämä on perusteltua 

neuvojen antamiseksi komissiolle tietyissä 

kysymyksissä; 

b) neuvoa ja avustaa komissiota 

kaikissa asioissa, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

komission toimivallan puitteissa. Ryhmä 

voi kuulla markkinaosapuolia, kuluttajia, 

asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjä ja loppukäyttäjiä tarvittavien 

tietojen keräämiseksi, jos tämä on 

perusteltua neuvojen antamiseksi 

komissiolle tietyissä kysymyksissä; 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) huolehtia kokemusten ja hyvien 

käytäntöjen vaihtamisesta 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

sääntelyjärjestelmän soveltamiseen liittyen; 

c) antaa suuntaviivoja ja huolehtia 

kokemusten ja hyvien käytäntöjen 

vaihtamisesta audiovisuaalisten 

mediapalvelujen sääntelyjärjestelmän 

soveltamiseen liittyen; 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan 

d) tehdä yhteistyötä ja toimittaa 

jäsenilleen tarvittavat tiedot tämän 

direktiivin ja erityisesti sen 3, 4 ja 



 

PE593.952v03-00 42/43 AD\1116083FI.docx 

FI 

soveltamiseksi; 28 a artiklan soveltamiseksi; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

30 a artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a 

artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 ja 4 

kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä ja 

kaikista asioista, jotka liittyvät 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, 

erityisesti alaikäisten suojeluun ja vihaan 

yllyttämiseen. 

e) antaa komission pyynnöstä 

lausuntoja 2 artiklan 5 b kohdassa, 6 a 

artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 

4 kohdassa ja 28 a artiklassa tarkoitetuista 

kysymyksistä ja kaikista asioista, jotka 

liittyvät audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin, erityisesti alaikäisten 

suojeluun ja vihaan yllyttämiseen. 

 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

33 artikla – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta viimeistään [date 

– no later than four years after adoption] ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle viimeistään [date – no 

later than four years after adoption] ja sen 

jälkeen kolmen vuoden välein 

kertomuksen tämän direktiivin 

soveltamisesta ja myös 

täytäntöönpanotoimien vaikutuksesta 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

vahvistettuihin perusoikeuksiin ja 

erityisesti 11 artiklassa tarkoitettuun 

sananvapauteen ja tiedonvälityksen 

vapauteen. 
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