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Gianni De Michelis
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

(1 a) Direktiivin 89/552/ETY tarkistamisen 
ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava 
audiovisuaalisen media-alan 
mukautuminen muutoksiin ja sen 
kilpailukyvyn lisääminen 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Liberaalimpi ja avoimempi sääntelykehys 
edistää taloudellista kasvua, työpaikkojen 
luomista ja innovaatiota Lissabonin 
strategian mukaisesti.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus ovat sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden täyden 
kunnioittamisen toteutumisen 
perusedellytys, ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä valtioita velvoitetaan 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ja toteuttamaan tarvittaessa 
toimenpiteitä sen turvaamiseksi.

Or. it

Perustelu

Tarkistus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan tiedotusvälineet ovat samalla sekä
kulttuurisia että taloudellisia hyödykkeitä, ja direktiivissä on näin ollen otettava huomioon 
molemmat kriteerit, kuten voimassaolevassa lainsäädännössäkin tehdään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE 
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(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä.

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian, 
koulutuksen ja kulttuurin kannalta, ja sen 
vuoksi sekä audiovisuaalisten palvelujen, 
jotka ovat sekä kulttuuri- että taloudellisia 
hyödykkeitä, erityisluonteen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä, jotta voidaan turvata 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamista koskevaan 
Euroopan neuvoston yleissopimukseen 
sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen kirjatut perusvapaudet ja -
oikeudet sekä varmistaa alaikäisten, 
heikossa asemassa olevien ihmisten ja 
vammaisten henkilöiden suojelu.

Or. fr

Perustelu

Audiovisuaalisia palveluja on arvioitava sekä niiden markkina- että niiden kulttuuriarvon 
perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE
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(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä.

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä. Tiedotusvälineiden pitäisi 
tarjota kansalaisille välineitä tulkita 
todellisuutta kriittisesti ja hyödyntää
paremmin vastaanottamaansa jatkuvasti 
kasvavaa tiedon määrää, kuten Euroopan 
neuvoston suosituksessa 1466 (2000) 
todetaan. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, 
että sitten, kun kyseisiä palveluja 
säännellään asianmukaisesti, kansalaisten 
pitäisi pystyä valitsemaan sopivimmat 
tiedotusvälineet ja tiedonvälityksen muodot, 
jolloin he kykenevät hyödyntämään täydesti 
oikeuttaan tiedonvälityksen vapauteen ja 
sananvapauteen.

Or. it

Perustelu

Lisäys perustuu periaatteeseen, jonka mukaan tiedotusvälineet ovat samalla sekä taloudellisia 
että kulttuurisia hyödykkeitä, ja direktiivissä on näin ollen otettava huomioon molemmat 
kriteerit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE 

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä.

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla ja 
niiden välittämällä sisällöllä on suuri 
merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä, joilla pyritään ennen 
kaikkea turvaamaan tiedonvälityksen 
moniarvoisuus kaikissa muodoissaan ja 
vahvistamaan sitä.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE 

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
erityissääntöjä.

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä
rajoitettuja erityissääntöjä, mutta vain 
tapauksissa, joissa se on todella 
välttämätöntä.

Or. en

Perustelu

Audiovisuaalisen media-alan kilpailukyvyn säilyttämisen vuoksi alaa ei pidä ylikuormittaa 
sääntelyllä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE 

(4) Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja kehittymässä olevat tilattavat palvelut 
tarjoavat yhteisössä huomattavia 
työllisyysmahdollisuuksia varsinkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä ja edistävät 
talouskasvua ja investointeja.

(4) Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja kehittymässä olevat tilattavat palvelut 
tarjoavat yhteisössä huomattavia 
työllisyysmahdollisuuksia varsinkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä ja edistävät 
talouskasvua ja investointeja. Edistämällä
audiovisuaalisten palvelujen teknistä
saatavuutta siten, että myös haavoittuvilla 
väestöryhmillä, kuten vammaisilla ja 
vanhuksilla, on mahdollisuus niitä käyttää, 
parannetaan alan dynaamisuutta ja 
kilpailukykyä.  Tähän keskittyvien yritysten 
tukeminen edistää sekä osallisuuden 
tavoitetta että tutkimuksen kehittämisen ja 
työpaikkojen luomisen tavoitetta.

Or. fr
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Perustelu

EU:n väestörakenteen ikääntymisen sekä vammaisten suuren määrän vuoksi ikääntyvien ja 
vammaisten mahdollisuuksia hyötyä ohjelmista on arvioitava yhteiskunnallisin ja 
taloudellisin kriteerein.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 32
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE 

(4) Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja kehittymässä olevat tilattavat palvelut 
tarjoavat yhteisössä huomattavia 
työllisyysmahdollisuuksia varsinkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä ja edistävät 
talouskasvua ja investointeja.

(4) Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja kehittymässä olevat tilattavat palvelut 
tarjoavat yhteisössä huomattavia 
työllisyysmahdollisuuksia varsinkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä ja edistävät 
talouskasvua ja investointeja. Tämä
direktiivi ei saisi haitata uusien palvelujen 
kehittämistä ennenaikaisilla ja rajoittavilla 
säännöksillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistetun direktiivin tulisi edistää – ei estää – uusien audiovisuaalisten palvelujen 
kehittämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 33
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 
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(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja 
tarjoavat eurooppalaiset yritykset joutuvat 
toimimaan kehittymässä oleviin tilattaviin 
palveluihin sovellettavan sääntelyn osalta 
oikeudellisesti epävarmassa ja 
toimintaedellytyksiltään epätasapuolisessa 
ympäristössä. Sekä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi on sen vuoksi tarpeen soveltaa 
koordinoidusti kaikkiin audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin ainakin tiettyjä
perussääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä alalla ei ole olemassa oikeusvarmuutta. Tilattavia palveluja säännellään jo 
nimenomaisesti sähköistä kauppaa koskevalla direktiivillä (johdanto-osan 18 kappale) ja 
muilla itsesääntelyjärjestelyillä (16 artiklan 2 kohta). Tämän ehdotuksen määritelmät ovat 
epäselviä eivätkä paranna oikeusvarmuutta millään tavalla.

Komission laatima vaikutusten arviointi ei todista riittävän selvästi, että ei-lineaaristen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen toimintaedellytykset ovat yhtäläisiä, eikä vaikutusten 
arviointi todista sitä, että harmonisointi toisi niin paljon hyötyä, että kustannukset olisivat 
perusteltavissa. Joka tapauksessa "toimintaedellytyksiltään epätasapuolinen ympäristö" 
kuuluu kilpailulainsäädännön piiriin, minkä vuoksi sen sisällyttäminen 
sisämarkkinadirektiiviin ei ole perusteltavissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 34
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 
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(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa koordinoidusti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä.

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä samoilla 
markkinoilla. Sekä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi on sen vuoksi tarpeen soveltaa 
koordinoidusti kaikkiin audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin ainakin tiettyjä tämän 
direktiivin mukaisia perussääntöjä. 
Direktiivin uuteen laajennettuun 
soveltamisalaan olisi näin ollen 
sisällytettävä ne ei-lineaaristen palvelujen 
alat, joiden tarjoamia palveluja 
säännellään jo neuvoston direktiivillä
89/552/ETY ("Televisio ilman rajoja -
direktiivi"). 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 35
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja 
tarjoavat eurooppalaiset yritykset joutuvat
toimimaan kehittymässä oleviin tilattaviin 
palveluihin sovellettavan sääntelyn osalta 
oikeudellisesti epävarmassa ja 
toimintaedellytyksiltään epätasapuolisessa 
ympäristössä. Sekä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi on sen vuoksi tarpeen soveltaa 
koordinoidusti kaikkiin audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin ainakin tiettyjä
perussääntöjä.

(5) Koska sen seurauksena, että
jäsenvaltiot ottavat käyttöön omia uusia 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevia 
säännöksiä, audiovisuaalisia mediapalveluja 
tarjoavat eurooppalaiset yritykset voisivat 
joutua toimimaan kehittymässä oleviin 
tilattaviin palveluihin sovellettavan sääntelyn 
osalta oikeudellisesti epävarmassa ja 
toimintaedellytyksiltään epätasapuolisessa 
ympäristössä. Sekä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi on sen vuoksi tarpeen soveltaa 
alkuperämaaperiaatetta alan yleisenä
perussääntönä.

Or. en
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Perustelu

On kyseenalaista, onko oikeusvarmuutta olemassa, koska tilattavia palveluja säännellään 
sähköistä kaupankäyntiä koskevalla direktiivillä. Lisäksi sekä tämä direktiivi että sähköistä
kaupankäyntiä koskeva direktiivi takaavat palvelujen tarjoajille alkuperämaaperiaatteen 
mukaisesti tärkeimmän oikeusvarmuuden, mikä takaa palvelujen tarjoamisen yli rajojen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 36
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa koordinoidusti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä.

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa koordinoidusti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä, joilla edistetään 
sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
yhtenäisen tietoalueen luomista. 

Or. fr

Perustelu

Ehdotetun sääntelyn täytyy vaikuttaa myönteisesti kahdessa mielessä: sen avulla on 
lujitettava audiovisuaalialan markkinoita ja edistettävä tietoyhteiskunnan kehitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 
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(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa koordinoidusti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä.

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä riippumatta siitä, 
lähetetäänkö ne ennalta laaditun 
ohjelmasuunnitelman mukaan vai 
pyynnöstä. 

Or. it

Perustelu

Sääntökokonaisuuden yhdenmukaisuus on tärkeää erilaisiin tekniikoihin perustuvien 
mediapalvelujen välisen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE 

(6) Komissio on antanut audiovisuaalialan 
sääntelyn tulevaisuudesta Euroopassa 
tiedonannon, jossa se korostaa, että
sääntelyssä on sekä nyt että tulevaisuudessa 
turvattava tietyt yleiset edut, kuten 
kulttuurien monimuotoisuus, oikeus 
tiedonsaantiin, alaikäisten suojelu ja
kuluttajansuoja. 

(6) Komissio on antanut audiovisuaalialan 
sääntelyn tulevaisuudesta Euroopassa 
tiedonannon, jossa se korostaa, että
sääntelyssä on sekä nyt että tulevaisuudessa 
turvattava tietyt yleiset edut, kuten 
kulttuurien monimuotoisuus, oikeus 
tiedonsaantiin sekä asianmukaiseen 
tiedonsaannin moniarvoisuuteen, 
alaikäisten suojelu, kuluttajansuoja sekä
yleisön tietoisuuden ja tietämyksen 
edistäminen.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni
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Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE 

(6) Komissio on antanut audiovisuaalialan 
sääntelyn tulevaisuudesta Euroopassa 
tiedonannon , jossa se korostaa, että
sääntelyssä on sekä nyt että tulevaisuudessa 
turvattava tietyt yleiset edut, kuten 
kulttuurien monimuotoisuus, oikeus 
tiedonsaantiin, alaikäisten suojelu ja 
kuluttajansuoja. 

(6) Komissio on antanut audiovisuaalialan 
sääntelyn tulevaisuudesta Euroopassa 
tiedonannon, jossa se korostaa, että
sääntelyssä on sekä nyt että tulevaisuudessa 
turvattava tietyt yleiset edut, kuten 
kulttuurien monimuotoisuus, oikeus 
tiedonsaantiin, alaikäisten suojelu,
kuluttajansuoja, sekä tasavertaiset 
käyttömahdollisuudet myös kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
tapauksessa.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta heikossa asemassa olevien ryhmien (vammaiset, ikääntyneet jne.) 
edut tulisivat huomioon otetuiksi, mitä tulee oikeuteen tiedonsaantiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Kilpailukyvyn edistäminen Euroopan 
teollisuudessa, josta audiovisuaalinen 
media-ala muodostaa merkittävän osan, on 
ratkaisevaa Lissabonin strategiaan 
sisältyvien politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Audiovisuaalisen media-
alan kilpailukyvyn vahvistamiseksi olisi 
siksi edistettävä riittäviä rahoitusvälineitä
asianmukaisen sääntelykehyksen 
puitteissa. Sen mukaisesti audiovisuaalisen 
media-alan dynaamisuus ja tuottavuus 
edellyttävät sääntelyn keveyttä.

Or. en

Perustelu

Lisäys De Michelisin tarkistukseen 6. Audiovisuaalisen media-alan kilpailukyvyn 
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säilyttämisen vuoksi alaa ei tulisi ylikuormittaa sääntelyllä

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Alkuperämaaperiaate on ratkaisevan 
tärkeä sellaisten yleiseurooppalaisten 
audiovisuaalisten markkinoiden 
luomiseksi, joilla vahva ala tuottaa 
eurooppalaista sisältöä. Lisäksi periaate 
turvaa katsojien oikeuden tehdä valintansa 
monenlaisista eurooppalaisista ohjelmista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Lissabonin strategiassa, jonka avulla 
pyritään edistämään kilpailukykyistä
tietoon perustuvaa taloutta, kehotetaan 
tekemään ja tukemaan kyseisen alan 
infrastruktuureihin liittyviä investointeja 
sekä uuden tieto- ja viestintäteknologian 
alan innovaatioita, muun muassa 
tarvittavan tutkimuksen kautta, 
menestyvän ja erittäin tuotteliaan radio- ja 
televisioteollisuuden (jonka merkittävä osa 
audiovisuaalipalvelut ovat) kehittämiseksi 
eurooppalaisilla markkinoilla.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)
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(6 a) Vahva eurooppalainen, 
asianmukaisesti säännelty teollisuus, johon 
kuuluu sekä perinteinen että kehittymässä
oleva audiovisuaaliala ja jota tuetaan 
tehokkailla investoinneilla ja tieto- ja 
viestintätekniikalla, edistää Lissabonin 
strategiaa, jonka mukaisesti Euroopan 
unionista olisi tehtävä maailman 
kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon 
perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. 
Tällä sääntelyllä on edistettävä unionin 
kilpailuympäristössä oikeaa 
sääntelytasapainoa, joka on ainoa tapa 
varmistaa investointeja kehittävien ja 
työpaikkoja luovien yritysten luottamus.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

(6 b) Lissabonin strategian yhteydessä on 
tärkeää ottaa huomioon eurooppalaisen 
sisältötuotannon kehitys laatimalla 
varsinkin teollis- ja tekijänoikeuksia ja 
oikeuksien hyödyntämistä koskevassa 
asiassa toimintapuitteet sisällön 
levittämistä ja jakamista koskevien 
vaatimusten ja tekijänoikeuksien 
haltijoiden etuoikeuksien puolustamisen 
saattamiseksi tasapainoon.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE 
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(7) Komissio on tehnyt aloitteen i2010 –
kasvua ja työllisyyttä edistävä
eurooppalainen tietoyhteiskunta , jolla 
pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä
tietoyhteiskunta- ja media-aloilla. i2010 on 
kattava strategia, jonka tarkoituksena on 
tukea digitaalitalouden kehittymistä osana 
tietoteknologian, mediapalvelujen, verkkojen 
ja päätelaitteiden teknologista 
lähentymiskehitystä nykyaikaistamalla ja 
hyödyntämällä kaikkia EU:n politiikan 
välineitä: sääntelyä, tutkimusta ja 
kumppanuuksia teollisuuden kanssa. 
Komissio on sitoutunut nykyaikaistamaan 
audiovisuaalisten palvelujen oikeudelliset 
puitteet ja luomaan tätä kautta 
yhdenmukaiset sisämarkkinapuitteet 
tietoyhteiskunta- ja mediapalveluille. 
Ensimmäisenä askeleena se on luvannut antaa 
vuoden 2005 aikana ehdotuksen ”televisio 
ilman rajoja” -direktiivin nykyaikaistamisesta. 

(7) Komissio on tehnyt aloitteen i2010 –
kasvua ja työllisyyttä edistävä
eurooppalainen tietoyhteiskunta, jolla 
pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä
tietoyhteiskunta- ja media-aloilla.  i2010 on 
kattava strategia, jonka tarkoituksena on 
tukea eurooppalaista sisällön tuotantoa ja 
digitaalitalouden kehittymistä osana 
tietoteknologian, mediapalvelujen, verkkojen 
ja päätelaitteiden teknologista 
lähentymiskehitystä nykyaikaistamalla ja 
hyödyntämällä kaikkia EU:n politiikan
välineitä: sääntelyä, tutkimusta ja 
kumppanuuksia teollisuuden kanssa.  
Komissio on sitoutunut nykyaikaistamaan 
audiovisuaalisten palvelujen oikeudelliset 
puitteet ja luomaan tätä kautta 
yhdenmukaiset sisämarkkinapuitteet 
tietoyhteiskunta- ja mediapalveluille. 
Ensimmäisenä askeleena se on luvannut antaa 
vuoden 2005 aikana ehdotuksen ”televisio 
ilman rajoja” -direktiivin nykyaikaistamisesta.

Or. fr

Perustelu

Eurooppalaisen sisällön tuotannon on oltava tietoon perustuvan talouden kulmakivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE 

(9) Tämä direktiivi edistää perusoikeuksien 
kunnioittamista, ja siinä otetaan kaikilta osin 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 11 
artiklassa tunnustetut periaatteet. Direktiivi 
ei millään tavoin estä jäsenvaltioita 
soveltamasta kunkin valtion valtiosääntöön 
sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat 
painovapautta ja tiedotusvälineiden 
sananvapautta.

(9) Tämä direktiivi auttaa edistämään 
perusoikeuksien kunnioittamista, ja siinä
otetaan kaikilta osin huomioon Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 
11 artiklassa tunnustetut periaatteet. 
Direktiivi ei millään tavoin estä jäsenvaltioita 
soveltamasta kunkin valtion valtiosääntöön 
sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat 
painovapautta ja tiedotusvälineiden 
sananvapautta.
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Koska 3 c–3 h artiklalla otetaan 
käyttöön yhdenmukaiset 
vähimmäisvelvoitteet, jäsenvaltiot eivät voi 
enää niillä osa-alueilla, jotka 
yhdenmukaistetaan tällä direktiivillä, 
poiketa alkuperämaaperiaatteesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 4 
kohdassa säädetyillä perusteilla, jotka 
liittyvät rotuun, sukupuoleen, uskontoon 
tai kansallisuuteen perustuvan vihaan 
yllyttämisen torjuntaan, alaikäisten 
suojeluun, yksittäisiin ihmisiin 
kohdistuviin ihmisarvon loukkauksiin tai 
kuluttajansuojaan. 

(10) Tämän direktiivin 3 c-3h artiklalla
otetaan käyttöön kaikkia audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevat alaikäisten, 
ihmisarvon ja kuluttajien suojelua koskevat 
yhdenmukaiset vähimmäisvelvoitteet. Tässä
yhteydessä sovelletaan myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 
2000 antamaa tietoyhteiskunnan 
palvelujen tiettyjä oikeudellisia näkökohtia 
koskevaa direktiiviä 2000/31/EY, joka 
koskee erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoita ("Direktiivi sähköisestä
kaupankäynnistä") – erityisesti sovelletaan 
myös alkuperämaaperiaatetta ja vastuita 
koskevia sääntöjä (vastuuta koskevat 
poikkeukset). Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
turvata yleistä järjestystä 3 artiklan 4 
kohdassa säädettyjen perusteiden 
mukaisesti.  
1 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan kohdissa olisi tehtävä selväksi, että jäsenvaltiot säilyttävät oikeutensa turvata 
yleistä järjestystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY 3(3)-5 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE
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(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2002/21/EY ei sen 1 artiklan 3 
kohdan mukaan rajoiteta yhteisön tasolla tai 
kansallisella tasolla toteutettavia 
toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn ja 
audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin 
tavoitteisiin. 

(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2002/21/EY (puitedirektiivi) 
luotiin yhtenäinen oikeudellinen kehys 
kaikille lähetysverkostoille ja -palveluille, 
mutta sillä ei sen 1 artiklan 3 kohdan 
mukaan rajoiteta yhteisön tasolla tai 
kansallisella tasolla toteutettavia 
toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun 
mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn ja 
audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin 
tavoitteisiin noudattaen 
teknologianeutraaliuden periaatetta, joka 
oikeuttaa erottamaan lähetykseen 
sovellettavan sääntelyn sisältöön 
sovellettavasta sääntelystä.

Or. fr

Perustelu

Teknologianeutraaliuden periaate antaa mahdollisuuden kehittää vapaasti asiaankuuluvien 
normien ja sääntöjen mukaisia lähetystekniikoita ja lisäksi soveltaa johdonmukaista sisällön 
sääntelykehystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Millään tämän direktiivin säännöksellä ei 
saisi vaatia tai kannustaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön uusia toimi- tai 
viranomaislupajärjestelmiä millekään 
mediatyypille.

(12) Millään tämän direktiivin säännöksellä ei 
saisi vaatia tai kannustaa jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön uusia toimi- tai 
viranomaislupajärjestelmiä millekään 
mediatyypille. Toimi- tai viranomaislupia ei 
myöskään saa peruuttaa ilman ennakolta 
saatua tuomioistuimen päätöstä.

Or. es

Perustelu

Yhteisön lainsäädäntö takaa vapauden saada tai välittää tietoja tai ajatuksia ilman, että
viranomaiset voivat niihin puuttua.  Kansalaisilta ei voi ottaa pois oikeutta saada tietoja 
käyttämänsä kanavan kautta ilman ennakolta saatua tuomioistuimen päätöstä. Oikeuksien ja 
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perusvapauksien tosiasiallinen suojaaminen kuuluu suoraan tuomareille ja tuomioistuimille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun 
yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei 
kata ei-taloudellista toimintaa, kuten
puhtaasti yksityisiä verkkosivustoja.

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki 
audiovisuaaliset joukkoviestintäpalvelut 
riippumatta siitä, ovatko ne tietyn 
aikataulun mukaan tarjottavia vai 
tilattavia. Sen soveltamisala rajoittuu 
kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli 
sen piiriin kuuluu kaikenlainen 
taloudellinen toiminta, mukaan luettuna 
julkisen palvelun yritysten harjoittama 
toiminta, mutta se ei kata toimintaa, 
joka on ensisijaisesti ei-taloudellista, 
kuten puhtaasti yksityisiä
verkkosivustoja, audiovisuaalisen 
materiaalin vaihtamista 
henkilökohtaisten mielipiteiden 
ilmaisemista varten, käyttäjien 
tuottamaa audiovisuaalista sisältöä
jakavia palveluja etuyhteisöjen 
välistä vaihtoa varten, eikä muita ei-
lineaarisia palveluja, jotka eivät 
vaikuta selkeästi merkittävään osaan 
väestöstä.

Or. en

Perustelu

Selvennys saisi käyttäjät vakuuttuneiksi siitä, että direktiivi ei muuta tapaa, jolla he käyttävät 
internetin luovaa potentiaalia, mukaan luettuna verkossa olevaa audiovisuaalinen materiaali, 
jonka osalta he joutuvat noudattamaan yksinomaan rikoslakia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 51
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JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun 
yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei 
kata ei-taloudellista toimintaa, kuten 
puhtaasti yksityisiä verkkosivustoja.

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut, joissa 
toimituksellinen lähestymistapa ja palvelun 
tarjoajan vastuu heijastuvat alan 
ammattilaisten ammattikriteerien 
mukaisesti laatimassa ohjelma-
aikataulussa tai tarjonnassa. Sen 
soveltamisala rajoittuu kuitenkin 
perustamissopimuksen määritelmän mukaisiin 
palveluihin, eli sen piiriin kuuluu kaikenlainen 
taloudellinen toiminta, mukaan luettuna 
julkisen palvelun yritysten harjoittama 
toiminta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus selventää palvelun tarjoajan vastuuta.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen 
palvelun yritysten harjoittama toiminta, 
mutta se ei kata ei-taloudellista toimintaa, 
kuten puhtaasti yksityisiä verkkosivustoja.

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Tämän direktiivin
soveltamisala rajoittuu kuitenkin jäljempänä
olevan määritelmän ja 
perustamissopimuksen määritelmän mukaisiin 
lineaarisen audiovisuaalisen median 
palveluihin, mutta se ei kata ei-taloudellista 
toimintaa, kuten käyttäjän tuottamaa 
sisältöä, yksityisiä verkkosivustoja eikä
mitään yksityisen kirjeenvaihdon muotoja, 
kuten sähköpostia.

Or. en
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Perustelu

Lähetystoiminnan määritelmää on muutettava siten, että siihen sisällytetään palvelut, jotka 
ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin perinteiset lähetysaikataulun mukaiset 
lähetystoimintapalvelut, mutta jotka lähetetään erityyppisten jakelukanavien kautta. Toisaalta 
tässä yhteydessä olisi mainittava nimenomaisesti, että käyttäjien luoma sisältö, yksityiset 
verkkosivut mukaan lukien, eivät sisälly direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun 
yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei 
kata ei-taloudellista toimintaa, kuten 
puhtaasti yksityisiä verkkosivustoja.

(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun 
yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei 
kata ei-taloudellista toimintaa, eikä
tietoyhteiskunnan palveluja, sellaisina kuin 
ne on määritelty 20. päivänä heinäkuuta 
1998 annetussa teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamista koskevassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
98/48/EY.
________________
1 EYVL L 217, 5.8.1998, p. 18.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin soveltamisala liittyy televisioon ja television 
kaltaisiin palveluihin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, ja tunnustetaan 
"joukkotiedotusvälineiden" ja "yksityisluonteiden median" välinen ero.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann
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Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

(13 a) Saman sisällön toistuva 
lähettäminen, kuten toistuvat 
sisältöyhteydet, pikaisesti toteutettavat 
tilausvideopalvelut ja suorat streaming-
lähetykset tapahtumista olisi määriteltävä
ei-lineaarisiksi palveluiksi.

Or. en

Perustelu

Saman sisällön toistuva lähettäminen ja pikaisesti toimitettavat tilausvideopalvelut edustavat 
samaa käyttäjäkokemusta kuin ei-lineaariset palvelut, minkä vuoksi niitä olisi käsiteltävä
yhdessä. Ainoana erona on teknologian erilaisuus. Mediapalvelun tarjoaja ei määrää suoran 
streaming-lähetyksen aikataulua: sen määrää tilaisuuden järjestäjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE
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(14) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa joukkotiedotusvälineet 
siltä osin kuin ne suorittavat tiedonvälitys-, 
viihdytys- ja valistustehtäviään, mutta ei 
minkäänlaista yksityisluonteista viestien 
vaihtoa, kuten sähköpostiviestien 
lähettämistä vähäiselle määrälle 
vastaanottajia. Määritelmän ulkopuolelle 
jäävät myös kaikki palvelut, joiden 
tarkoituksena ei ole audiovisuaalisen sisällön 
jakelu, eli palvelut, joissa audiovisuaalista 
sisältöä esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä
sen välittäminen ole palvelun päätarkoitus. 
Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivustot, 
joilla on pelkästään oheisaineiston asemassa 
audiovisuaalisia elementtejä, kuten 
animoituja graafisia elementtejä, pieniä
mainospaloja tai tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa.

(14) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa joukkotiedotusvälineet 
siltä osin kuin ne suorittavat tiedonvälitys-, 
viihdytys- ja valistustehtäviään sekä
osallistumista julkisen mielipiteen 
muodostamiseen, mutta ei minkäänlaista 
yksityisluonteista viestien vaihtoa, kuten 
sähköpostiviestien lähettämistä vähäiselle 
määrälle vastaanottajia. Määritelmän 
ulkopuolelle jäävät myös kaikki palvelut, 
joiden tarkoituksena ei ole audiovisuaalisen 
sisällön jakelu, eli palvelut, joissa 
audiovisuaalista sisältöä esiintyy ainoastaan 
satunnaisesti eikä sen välittäminen ole 
palvelun päätarkoitus. Tällaisia ovat 
esimerkiksi verkkosivustot, joilla on 
pelkästään oheisaineiston asemassa 
audiovisuaalisia elementtejä, kuten 
animoituja graafisia elementtejä, pieniä
mainospaloja tai tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa. 
Muita esimerkkejä ovat verkkopelit 
tapauksissa, joissa audiovisuaalisen 
mediapalvelun päätarkoitusta ei täytetä, ja 
hakukoneet tapauksissa, joissa 
audiovisuaalisen materiaalin levittäminen 
ei ole päätarkoitus, vaikka haku joissakin 
tapauksissa saattaa johtaa audiovisuaalisen 
materiaalin tarjoamiseen.

Or. en

Perustelu

(Muutos " is not the principal purpose of the service" ei vaikuta suomenkieliseen versioon). 
Joissakin jäsenvaltioissa osallistumista julkisen mielipiteen muodostamiseen (laajassa 
merkityksessä) käytetään kriteerinä, jonka avulla "mediapalvelut" erotetaan muista 
viestintäpalveluista. Lisäksi samaa määritelmää käytetään audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmänä sisältöön perustuvissa suuntaviivoissa. Kuten komissio itse korostaa, että ei-
taloudellinen toiminta olisi suljettava direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Yksityisiä
verkkosivuja ja yksityisten blogien kaltaista sisällön tuottamista ei pidä säännellä. Myöskään 
puolittain yksityistä sisältöä, kuten paikallisten kerhojen toimintaa ja koulutapahtumia 
koskevaa tietoa ei pidä säännellä. On huomattava, että viimeksi mainittujen jättäminen 
soveltamisalan ulkopuolelle on sopusoinnussa palvelujen tarjoamista koskevan EY:n 
perustamissopimuksen 50 artiklan kanssa. Näin ollen viimeksi mainitut alat on jätettävä
nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa joukkotiedotusvälineet 
siltä osin kuin ne suorittavat tiedonvälitys-, 
viihdytys- ja valistustehtäviään, mutta ei 
minkäänlaista yksityisluonteista viestien 
vaihtoa, kuten sähköpostiviestien 
lähettämistä vähäiselle määrälle 
vastaanottajia. Määritelmän ulkopuolelle 
jäävät myös kaikki palvelut, joiden 
tarkoituksena ei ole audiovisuaalisen sisällön 
jakelu, eli palvelut, joissa audiovisuaalista 
sisältöä esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä
sen välittäminen ole palvelun päätarkoitus. 
Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivustot, 
joilla on pelkästään oheisaineiston asemassa 
audiovisuaalisia elementtejä, kuten 
animoituja graafisia elementtejä, pieniä
mainospaloja tai tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa.

(14) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa joukkotiedotusvälineet 
siltä osin kuin ne suorittavat tiedonvälitys-, 
viihdytys- ja valistustehtäviään, mutta ei 
minkäänlaista yksityisluonteista viestien 
vaihtoa, kuten sähköpostiviestien 
lähettämistä vähäiselle määrälle 
vastaanottajia. Määritelmä ei sisällä
tietoyhteiskunnan palveluja sellaisina, kuin 
ne on määritelty direktiivin 98/48/EY 1 
artiklassa. Määritelmän ulkopuolelle jäävät 
myös kaikki palvelut, joiden tarkoituksena ei 
ole audiovisuaalisen sisällön jakelu, eli 
palvelut, joissa audiovisuaalista sisältöä
esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä sen 
välittäminen ole palvelun päätarkoitus. 
Tällaisia ovat esimerkiksi hakukoneet, 
verkkosivustot, joilla on pelkästään 
oheisaineiston asemassa audiovisuaalisia 
elementtejä, kuten animoituja graafisia 
elementtejä, pieniä mainospaloja tai 
tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin soveltamisala liittyy televisioon ja television 
kaltaisiin palveluihin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, ja tunnustetaan 
"joukkotiedotusvälineiden" ja "yksityisluonteiden median" välinen ero.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)
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(14 a) Lähetystoiminnan harjoittajien 
saavuttaman yhteiskunnallisen 
vaikutuksen tasolle voivat päästä vain ne 
tilauspalvelut, joiden kohteena ovat samat 
massamarkkinat. Massamarkkinoille 
suunnattujen tilauspalvelujen on tarjottava 
asianmukainen monipuolinen televisio-
ohjelmien valikoima. Näin ollen sääntöjä, 
joiden tarkoituksena on turvata sekä
yleisten etujen mukaiset tavoitteet että
välttää lineaaristen ja ei-lineaaristen 
palvelujen välisen kilpailun vääristyminen, 
olisi sovellettava vain mainitun valikoiman 
tarjoaviin ei-lineaarisiin palveluihin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan laajentamista on perusteltu osittain oletetulla tarpeella saavuttaa 
perinteisten lähetystoiminnan harjoittajien ja ei-lineaaristen palvelujen tarjoajien yhtäläiset 
toimintaedellytykset. Tästä seuraa se, että velvoitteita olisi asetettava vain niille ei-
lineaaristen palvelujen tarjoajille, jotka toimivat samoilla markkinoilla kuin lähetystoiminnan 
harjoittajat. Komission ehdotuksen johdanto-osan 13 ja 14 kappaleessa todetaan, että
direktiiviä olisi sovellettava vain "massamarkkinoilla" tarjottaviin palveluihin.

Tämä 14 kappaleseen tehtävä lisäys edistää mainitun tavoitteen määrittämistä ei-
lineaarisella alalla. Vain monipuolisia ohjelmia lähettävät palvelujen tarjoajat voivat 
saavuttaa samat massamarkkinat kuin lähetystoiminnan harjoittajat. EU:n 
kilpailulainsäädäntö yhdistää markkinoiden määritelmän osittain tarjoamispuolen 
korvaamisen potentiaaliin. Audiovisuaalisten palvelujen alalla mainittu potentiaalia 
rajoittavat monipuolisen ohjelmatarjonnan kokoamisen vaatima aika ja rahoitus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)
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(14 a) Perinteisten 
lähetystoimintapalvelujen ja 
internetpalvelujen välillä on useita teknisiä
ja oikeudellisia eroja. Näin ollen tämän 
direktiivin mukaisia palvelujen 
määritelmiä olisi sovellettava vain tämän 
direktiivin tarkoituksen mukaisesti, asian 
kuitenkaan vaikuttamatta muun 
asianmukaisen lainsäädännön mukaisten 
perusoikeuksien soveltamisalaan ja 
järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Perinteisestä lähetystoiminnasta poiketen maantieteellinen ulottuvuus ei välttämättä rajoita 
internetpalvelujen saatavuutta. Lisäksi internetpalvelujen tarjoajien valvonnan taso on paljon 
korkeampi kuin lähetystoiminnan harjoittajien valvonnan taso, ja niiden rakenne ja luonne 
eroavat toisistaan siinä määrin, että internetpalvelujen rinnastaminen lähetystoiminnan 
harjoittamiseen olisi useimmissa tapauksissa epärealistista ja sen vuoksi mahdotonta soveltaa 
ja toteuttaa käytännössä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät 
kuulu sanomalehtien ja aikakauslehtien 
sähköiset versiot.

(15) Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät 
kuulu sanomalehtien ja aikakauslehtien, 
aikakausjulkaisujen, aikakauskirjojen ja 
kirjojen sähköiset versiot tapauksissa, joissa 
visuaalinen sisältö on suurelta osin 
staattinen.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis
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Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Käsite ’audiovisuaalinen’ tarkoittaa 
liikkuvaa kuvaa äänen kanssa tai ilman ääntä, 
joten se kattaa mykkäelokuvat mutta ei ääni- 
tai radiolähetyksiä.

(16) Tässä direktiivissä käsite
’audiovisuaalinen’ tarkoittaa liikkuvaa kuvaa 
äänen kanssa tai ilman ääntä, joten se kattaa 
mykkäelokuvat mutta ei ääni- tai 
radiolähetyksiä.

Or. en

Perustelu

Selvennys, joka johtuu siitä, että termi "audiovisuaalinen" sisältää radiotoiminnan muissa 
säädöksissä, kuten WTO/GATSin palvelujen luokituksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

(16 a) Audiovisuaalinen mediapalvelu 
koostuu ohjelmista, toisin sanoen äänen 
kanssa tai ilman ääntä toimituksellisella 
vastuulla lähetettävistä johdonmukaisista 
liikkuvan kuvan sarjoista, joita 
mediapalvelujen tarjoaja levittää
vahvistetun ohjelma-aikataulun tai 
tarjonnan puitteissa.

Or. fr

Perustelu

Tarkennus audiovisuaalisen mediapalvelun määritelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE
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(18) Mainonnan ja teleostoslähetysten 
käsitteiden rinnalle otetaan käyttöön laajempi 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
käsite. Se kattaa audiovisuaalisten
mediapalvelujen yhteydessä äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävän liikkuvan kuvan, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön julkista kuvaa. Sen vuoksi 
sen piiriin eivät kuulu viralliset tiedotukset 
eivätkä korvauksetta lähetettävät 
hyväntekeväisyysvetoomukset. 

(18) Mainonnan ja teleostoslähetysten 
käsitteiden rinnalle otetaan käyttöön laajempi 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
käsite. Se kattaa lineaaristen
audiovisuaalisten mediapalvelujen osana
äänen kanssa tai ilman ääntä lähetettävän 
liikkuvan kuvan, jonka tarkoituksena on 
suoraan tai epäsuorasti edistää taloudellista 
toimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön julkista kuvaa. Sen vuoksi 
sen piiriin eivät kuulu viralliset tiedotukset 
eivätkä korvauksetta lähetettävät 
hyväntekeväisyysvetoomukset

Or. en

Perustelu

Määritelmän rajoittaminen koskemaan vain lineaarista audiovisuaalista kaupallista 
viestintää minimoi sekaannuksen mahdollisuuden muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvien 
kaupallisen viestinnän määritelmien kanssa, sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja 
tietosuojadirektiivi mukaan luettuina.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 63
JOHDANTO-OSAN 19 A KAPPALE (uusi)

(19 a) Vahvan, kilpailukykyisen ja 
integroidun Euroopan audiovisuaalisen 
alan edistäminen sekä median 
moniarvoisuuden lisääminen kaikkialla 
Euroopan unionin alueella edellyttää
edelleen sitä, että vain yhdellä
jäsenvaltiolla on toimivalta säännellä
kaikkia audiovisuaalisen median 
palvelujen tarjoajia. Näin ollen mainitun 
toimivallan määrittämisessä käytettävien 
kriteerit olisi säilytettävä direktiivin 
97/36/EY mukaisina.

Or. en
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Perustelu

Tarkoituksena on alkuperämaaperiaatteen vahvistaminen ja erityisesti nykyisen määrittelyn ja 
toimivallan määrittelyä koskevien määritelmien vahvistaminen, koska ne ovat tähän saakka 
edistäneet tehokkaasti rajatylittävää eurooppalaista lähetystoiminnan harjoittamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 64
JOHDANTO-OSAN 19 A KAPPALE (uusi)

(19 a) Koska tiedonvälityksen 
moniarvoisuus on Euroopan unionin 
perusperiaate, jäsenvaltioiden on estettävä
tätä periaatetta vahingoittavan määräävän 
aseman syntyminen ja varmistettava 
tiedonsaannin vapaus määräyksin, joilla 
taataan, että yleisen edun mukaiset 
audiovisuaaliset mediapalvelut ovat 
syrjimättömästi kaikkien käytettävissä.

Or. fr

Perustelu

Tiedonvälityksen moniarvoisuuden kunnioituksen on heijastuttava asianmukaisiin 
määräyksiin, kuten siirtovelvoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 65
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Teknologian kehityksen ja erityisesti 
satelliittivälitteisten digitaalilähetysten 
kehittymisen johdosta on mukautettava 
säädettyjä lisäperusteita, jotta voidaan 
varmistaa asianmukainen sääntely ja 
säännösten tehokas täytäntöönpano ja 
huolehtia siitä, että toimijoilla on todellista 
valtaa päättää audiovisuaalisen 
sisältöpalvelun sisällöstä.

Poistetaan.
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Or. es

Perustelu

Digitaalisen viestinnän aikana kuluttajat valvovat sisältöä yhä enenevässä määrin ja siksi he 
ovat entistä puolustuskyvyttömämpiä. Ei ole mielekästä lisätä sisältöihin puuttumista, kun 
moniarvoisuus on entistä tärkeämpää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 66
JOHDANTO-OSAN 21 A KAPPALE (uusi)

(21 a) "Tavanomaisen kuluttajalaitteen" 
määritelmään on tarpeen sisällyttää
toiminnot, joiden avulla voidaan varmistaa 
vammaisten ja ikääntyneiden 
mahdollisuudet käyttää audiovisuaalisia 
mediapalveluja. Kyseisten palvelujen 
käytettävyyden takaaviin toimintoihin pitää
sisältyä muun muassa viittomakieli, 
tekstitys, kuvailutulkkaus,
kuulovammaistekstitys sekä helposti 
käytettävä ja ymmärrettävä näyttövalikko.

Or. it

Perustelu

"Tavanomaisen kuluttajalaitteen" määritelmässä on otettava huomioon myös vammaisten ja 
ikääntyneiden mahdollisuudet käyttää kyseisiä palveluja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 67
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE
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(24) Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 
nojalla ja alkuperämaaperiaatteen 
soveltamisesta riippumatta jatkossakin 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
televisiolähetysten vapaata liikkuvuutta, 
mutta ainoastaan tietyin, tämän direktiivin 2 a 
artiklassa luetelluin edellytyksin ja tässä
direktiivissä säädettyä menettelyä
noudattaen. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin toistuvasti 
katsonut, että palvelun tarjonnan rajoituksia 
on tulkittava suppeasti, kuten kaikkia 
poikkeuksia perustamissopimuksen 
perusperiaatteista .

(24) Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 
nojalla ja alkuperämaaperiaatteen 
soveltamisesta riippumatta jatkossakin 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen vapaata 
liikkuvuutta, mutta ainoastaan tietyin, tämän 
direktiivin 2 a artiklassa luetelluin 
edellytyksin ja tässä direktiivissä säädettyä
menettelyä noudattaen. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin toistuvasti 
katsonut, että palvelun tarjonnan rajoituksia 
on tulkittava suppeasti, kuten kaikkia 
poikkeuksia perustamissopimuksen 
perusperiaatteista.

Or. en

Perustelu

Kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut olisi sisällytettävä 2 a artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Tarkistus 68
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE
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(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa , että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja 
itsesääntelyn osalta toimielinten välinen 
sopimus paremmasta lainsäädännöstä
sisältää sovitut määritelmät, perusteet ja 
menettelyt. Kokemus on osoittanut, että
yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä
asema toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa , että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yleistä etua koskevien 
tavoitteiden saavuttaminen ei-lineaaristen 
palvelujen alalla on tehokkaampaa, jos 
niihin pyritään palvelujen tarjoajien oman 
aktiivisen tuen avulla. Jäsenvaltioita 
kehotetaan käyttämään laajasti läpinäkyviä
ja laajasti jaettuja itsesääntely- ja 
yhteissääntelyjärjestelmiä. Itsesääntely voi 
olla vaihtoehtoinen keino panna 
täytäntöön joitakin tämän direktiivin 
säännöksiä, mutta se ei voi korvata 
lainsäätäjän velvoitetta, jotta yhteissääntely 
toimii tarvittavana itsesääntelyn ja 
kansallisen lainsäätäjän välisenä
"oikeudellisena kytkentänä". 
Jäsenvaltioiden medialainsäädännön 
erityispiirteitä on kunnioitettava. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edistettävä yhteissääntelyjärjestelyjä direktiivinmukaisesti koordinoiduilla 
aloilla. Mainittujen järjestelyjen on oltava sellaisia, että tärkeimmät toimijat ja voivat 
hyväksyä ne, ja niiden on varmistettava täytäntöönpanon tehokkuus. Jos jäsenvaltiot jättävät 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisen itsesääntelyelinten tehtäväksi, välitysmekanismin on 
oltava riittävän selkeä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 69
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE
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(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa, että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja itsesääntelyn 
osalta toimielinten välinen sopimus 
paremmasta lainsäädännöstä sisältää sovitut 
määritelmät, perusteet ja menettelyt. 
Kokemus on osoittanut, että yhteis- ja 
itsesääntelyvälineiden käytöllä, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeusperinteet, voi olla merkittävä asema 
toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa, että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja itsesääntelyn 
osalta toimielinten välinen sopimus 
paremmasta lainsäädännöstä sisältää sovitut 
määritelmät, perusteet ja menettelyt. 
Kokemus on osoittanut, että yhteis- ja 
itsesääntelyvälineiden käytöllä, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeusperinteet, voi olla merkittävä asema 
toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

Toimenpiteet yleistä etua koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi kehittyvien 
audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla 
ovat tehokkaampia, jos ne toteutetaan 
palvelujen tarjoajien oman aktiivisen tuen 
avulla.  Jäsenvaltioita kehotetaan 
käyttämään enemmän läpinäkyviä ja 
laajasti jaettuja itse- ja 
yhteissääntelyjärjestelmiä erityisesti ei-
lineaaristen palvelujen yhteydessä.

Tämän direktiivin täytäntöönpanossa on 
käytettävä yhteis- ja itsesääntelyvälineitä
yhdenmukaisesti direktiivin kanssa 
kunnioittaen jäsenvaltioiden 
lainsäädännöllisiä perinteitä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että direktiivin mukainen, jäsenvaltioissa sovellettava sääntely 
ja yhteis- ja itsesääntely ovat toisiaan täydentäviä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 70
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun 
ja työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa , että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja 
itsesääntelyn osalta toimielinten välinen 
sopimus paremmasta lainsäädännöstä  
sisältää sovitut määritelmät, perusteet ja 
menettelyt. Kokemus on osoittanut, että
yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä
asema toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

(25) Kokemus on osoittanut, että yhteis- ja 
itsesääntelyvälineiden käytöllä, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeusperinteet, voi olla merkittävä asema 
toteutettaessa korkeatasoista yleisön- ja 
kuluttajansuojaa.

Or. en

Perustelu

Teksteissä, joihin tässä johdanto-osan kappaleessa viitataan, erityisesti paremmasta 
lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa todetaan, että "komissio 
varmistaa, että yhteissääntelyä tai itsesääntelyä ei sovelleta tapauksissa, joissa on kysymys 
perusoikeuksista tai merkittävistä poliittisista vaihtoehdoista, eikä tilanteissa, joissa sääntöjä
on sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa." 
Erityinen viittaus mainittuun sopimukseen saattaa aiheuttaa sekaannusta, joka koskee 
mahdollisuutta soveltaa yhteissääntelyä direktiivin soveltamisalaan sisältyvillä aloilla, joihin 
perustellusti sisältyvät "merkittävät poliittiset valinnat" sekä perusoikeudet,  kuten myös 
esimerkiksi ihmisarvon puolustaminen (vrt. johdanto-osan 30 kappale, jossa harmonisointia 
perustellaan sillä, että se koskee yleisten etujen mukaisia asioita).  

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis
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Tarkistus 71
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun 
ja työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa , että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja 
itsesääntelyn osalta toimielinten välinen 
sopimus paremmasta lainsäädännöstä  
sisältää sovitut määritelmät, perusteet ja 
menettelyt. Kokemus on osoittanut, että
yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä
asema toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

(25) Kokemus on osoittanut, että yhteis- ja 
itsesääntelyvälineiden käytöllä, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeusperinteet, voi olla merkittävä asema 
toteutettaessa korkeatasoista yleisön- ja 
kuluttajansuojaa.

Or. en

Perustelu

(Muutos " has shown" ei vaikuta suomenkieliseen versioon).  Paremmasta lainsäädännöstä
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen määritelmä tarjoaa vain yhden tavan ottaa käyttöön 
itse- tai yhteissääntelyjärjestelmä, eikä se vastaa lukuisia eri puolilla Eurooppaa käytössä
olevia itsesääntelyn ja yhteisääntelyn malleja. Koska yhteis- ja itsesääntelyä koskeva asetus 
on ollut menestys, rajoittavien määritelmien käytöstä ei olisi mitään hyötyä.  

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 72
JOHDANTO-OSAN 25 A KAPPALE (uusi)
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(25 a) Yleistä etua koskevien tavoitteiden 
saavuttaminen ei-lineaaristen palvelujen 
alalla on tehokkaampaa, jos niihin 
pyritään palvelujen tarjoajien oman 
aktiivisen tuen avulla. Jäsenvaltioita 
rohkaistaan käyttämään laajasti 
läpinäkyviä ja laajasti jaettuja itsesääntely- 
ja yhteissääntelyjärjestelmiä.  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 73
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää edistää
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa tunnustettuja periaatteita. 

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää edistää
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa tunnustettuja periaatteita. Näin 
ollen siinä yhteydessä, kun jäsenvaltiot 
voivat laatia luetteloita yleisesti 
kiinnostavista tapauksista, joita ei voida 
lähettää yksinoikeudella, yksittäinen 
jäsenvaltio päättää mainitun luettelon 
mahdollisesta laatimisesta yleisesti 
merkittävän kiinnostavina pidettävistä
tapahtumista, siitä kuinka termi 
"merkittävä osa yleisöstä" määritellään 
sekä siitä, millaista raportointia olisi oltava 
saatavissa. 

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edelleen päätettävä siitä, mitkä tapahtumat ovat merkittävän kiinnostavia, 
miten ne määrittävät merkittävän osan yleisöstä sekä minkälaista raportointia olisi oltava 
saatavissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 74
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää edistää
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa tunnustettuja periaatteita. 

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää edistää
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa tunnustettuja periaatteita siten, että
käyttäjien sallitaan vapaasti ottaa vastaan 
olennaisimmat tapahtumat kussakin 
jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Vapaan vastaanoton katsotaan 
toteutuneen, kun yli 95 prosenttia kunkin 
jäsenvaltion käyttäjistä voi ottaa signaalin 
suoraan vastaan tarvitsematta asentaa 
mitään laitetta kotiinsa tai toteuttamatta 
lisämuutoksia asuinkiinteistössä oleviin 
infrastruktuureihin.

Or. es

Perustelu

Käsite "vapaa vastaanotto" edellyttää, että seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät: palvelu on 
ilmaista (käytöstä ei tarvitse maksaa) ja kaikki kansalaiset (mahdollisimman lähellä 100:aa 
prosenttia oleva luku) voivat nauttia palvelusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 75
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
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(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin, kohtuullisin 
ja syrjimättömin ehdoin oikeus käyttää –
yksinoikeudet asianmukaisesti huomioon 
ottaen – lyhyitä otteita näistä tapahtumista 
yleisessä uutistarjonnassa. Kyseisistä ehdoista 
olisi tiedotettava hyvissä ajoin ennen yleisesti 
kiinnostavaa tapahtumaa, jotta muilla olisi 
riittävästi aikaa käyttää oikeuttaan. 
Yleisohjeena on, että tällaisten lyhyiden 
otteiden kesto saisi olla enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, on myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä suoraan 
valtuutettujen lähetystoiminnan harjoittajien 
puolesta toimiville välittäjille, kuten 
uutistoimistoille, tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin oikeus käyttää –
yksinoikeudet asianmukaisesti huomioon 
ottaen – lyhyitä otteita näistä tapahtumista 
yleisessä uutistarjonnassa. Kyseisistä ehdoista 
olisi tiedotettava hyvissä ajoin ennen yleisesti 
kiinnostavaa tapahtumaa, jotta muilla olisi 
riittävästi aikaa käyttää oikeuttaan. 
Yleisohjeena on, että tällaisten lyhyiden 
otteiden kesto saisi olla enintään 90 sekuntia, 
ne on lähetettävä ennen tapahtuman 
päättymistä, esitettävä viimeistään 36 
tunnin kuluessa tapahtumasta, käytettävä
julkisen arkiston luomiseen, ja niistä on 
poistettava alkuperäisen lähetystoiminnan 
harjoittajan logo tai muu tunnus. Lyhyitä
katkelmia ei tule käyttää ei-lineaarisissa 
palveluissa. Jos toinen lähetystoiminnan 
harjoittaja samassa jäsenvaltiossa on 
hankkinut yksinoikeuden asianomaiseen 
tapahtumaan, käyttöoikeutta on haettava 
mainitulta lähetystoiminnan harjoittajalta. 
Tällä tavoin jäsenvaltiot edistävät omalta 
osaltaan itse ilmoittamaansa tavoitetta, 
joka sisältyy Euroopan neuvoston rajat 
ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen 11 
artiklaan. 

Or. en

Perustelu

Oikeus käyttää lyhyitä otteita uutistarjonnassa on kansalaisten tiedonsaannin turvaamisen 
kannalta välttämätöntä. Lyhyitä otteita koskeva komission ehdotus ei ole riittävän 
perusteellinen, koska se ei takaisi lyhyiden otteiden Euroopan laajuista käytäntöä
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sellaisenaan. Tästä oikeudesta olisi kuitenkin suurta hyötyä erityisesti pienemmille 
televisiopalvelujen tarjoajille pienemmissä jäsenvaltioissa. Yleiseurooppalainen lyhyiden 
uutisotteiden käyttöoikeus korjaisi markkinoiden puutteet, jotka johtuvat siitä, että
lähetysasemat eivät pysty hankkimaan toisen jäsenvaltion merkittävää tapahtumaa koskevia 
lyhyitä uutisotteita käyttääkseen niitä yleisessä uutislähetyksessään. Koska on tärkeää, että
tämä oikeus ei vaaranna yksinoikeuksiin tehtäviä investointeja, komission ehdotuksen 
johdanto-osan 27 kappaleseen tehdyt muutokset tekevät selväksi, että lyhyiden uutisotteiden 
hankkimisen oikeutta käytetään yksinomaan (1 artiklassa määriteltyjen) lineaaristen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen uutisohjelmia varten tiukasti rajoitetuissa olosuhteissa. 
Ehdotus tekee selväksi, että oikeus lyhyiden uutisotteiden lähettämiseen koskee koko 
Euroopan unionia, ja että tv-asemien lisäksi myös uutistoimistojen kaltaisten välittäjien on 
voitava välittää lyhyitä uutisotteita sillä edellytyksellä, että ne toimivat suoraan 
lähetystoiminnan harjoittajan puolesta; se selventää myös sen, millä konkreettisilla ehdoilla 
se on tarkoitus toteuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 76
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä kohtuullisten 
kustannusten korvaaminen muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta
toimiville uutistoimistoille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – ainoastaan lyhyitä otteita 
näistä tapahtumista yleisessä
uutistarjonnassa. Kyseisistä ehdoista olisi 
tiedotettava hyvissä ajoin ennen yleisesti 
kiinnostavaa tapahtumaa, jotta muilla olisi 
riittävästi aikaa käyttää oikeuttaan. Lyhyttä
otetta koskevana yleisohjeena on, että:

– sen kesto on enintään 90 sekuntia,
– se esitetään aikaisintaan 48 tunnin 
kuluttua tapahtumasta,
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– sitä käytetään julkisen viihdearkiston 
luomiseen,
– siitä poistetaan alkuperäisen 
lähetystoiminnan harjoittajan logo tai muu 
tunnus, 
– sitä käytetään uusien ei-lineaaristen 
palvelujen luomiseen.

Or. en

Perustelu

Yleiseurooppalainen lyhyiden uutisotteiden käyttöoikeus korjaisi markkinoiden puutteet, jotka 
johtuvat siitä, että lähetysasemat eivät pysty hankkimaan toisen jäsenvaltion merkittävää
tapahtumaa koskevia lyhyitä uutisotteita käyttääkseen niitä yleisessä uutislähetyksessään. 
Koska on tärkeää, että tämä oikeus ei vaaranna yksioikeuksiin tehtäviä investointeja, 
komission ehdotuksen johdanto-osan 27 kappaleseen tehdyt muutokset tekevät selväksi, että
lyhyiden uutisotteiden hankkimisen oikeutta käytetään yksinomaan (1 artiklassa 
määriteltyjen) lineaaristen audiovisuaalisten mediapalvelujen uutisohjelmia varten tiukasti 
rajoitetuissa olosuhteissa. Ehdotetut rajoitukset, jotka vastaavat eurooppalaisten 
urheilujärjestöjen ja muiden toimijoiden huolenaiheita, estäisivät myös lyhyiden uutisotteiden 
uudelleenpaketoinnin tilausviihdepalvelujen puitteissa. Lisäksi se varmistaisi, että kaikki 
materiaalin saataville asettamisen kustannukset korvataan. Tämä tarkistus perustuu mm. 
Saksan osavaltioiden väliseen yleisradiosopimukseen (ARD-sopimukseen). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 77
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
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(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
jäsenvaltiossa toimivilla lähetystoiminnan 
harjoittajilla olisi oltava oikeus käyttää
lyhyitä otteita yleisessä uutistarjonnassa. 
Oikeus käyttää lyhyitä otteita olisi 
myönnettävä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin, kohtuullista 
korvausta vastaan ja yksinoikeudet 
asianmukaisesti huomioon ottaen. Kyseisistä
ehdoista olisi tiedotettava hyvissä ajoin ennen 
yleisesti kiinnostavaa tapahtumaa, jotta 
muilla olisi riittävästi aikaa käyttää
oikeuttaan. Yleisohjeena on, että tällaisten 
lyhyiden otteiden kesto saisi olla enintään 90 
sekuntia.

Or. en

Perustelu

Katso 1 artiklan 6 kohtaa koskeva tarkistus (3 artiklan b kohdan 1 alakohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 78
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
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(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville uutistoimistoille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

Or. fr

Perustelu

On parempi viitata uutistoimistoihin kuin liian ylimalkaisesti ja vailla ammatillisia takeita 
välittäjiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 79
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
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(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin,
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille syrjimättömin ehdoin 
sekä kohtuullista korvausta vastaan oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa. 
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 80
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

(27 a) Oikeutta tiedonsaantiin vahvistetaan 
tässä direktiivissä vahvistetuilla 
toimenpiteillä vain rajoitetusti, ja kyseisten 
toimenpiteiden olisi katsottava pohjustavan 
tietä sellaiselle lähestymistavalle, jossa 
vähitellen käsitellään systemaattisemmin 
tapoja ja keinoja laajentaa kansalaisten 
oikeutta käyttää tietoja ja sisältöjä, jotka 
muodostavat yhteisen ajatus- ja 
tietoperinteen.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis
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Tarkistus 81
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE

(28) Ei-lineaariset palvelut eroavat 
lineaarisista palveluista käyttäjien valinta- ja 
hallintamahdollisuuksien sekä palvelujen 
yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen. Sen 
vuoksi on perusteltua säännellä ei-
lineaarisia palveluja kevyemmin siten, että
niissä on noudatettava ainoastaan 3 c–3 h 
artiklassa säädettyjä perussääntöjä. 

(28) Ei-lineaariset palvelut eroavat 
lineaarisista palveluista käyttäjien valinta- ja 
hallintamahdollisuuksien sekä palvelujen 
yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen että
niiden mekanismien suhteen, jotka 
soveltuvat parhaiten julkisen politiikan 
tavoitteiden toteuttamiseen. Mainittujen 
palvelujen markkinat ovat varhaisessa 
kehitysvaiheessa ja niiden tulevaa 
kehittymistä ei voida ennustaa luotettavasti. 
Näin ollen on asianmukaista, koska ei-
lineaariset palvelut ovat "tietoyhteiskunnan 
palveluja", että niitä säännellään edelleen 
sähköistä kaupankäyntiä koskevalla 
direktiivillä ja että itsesääntelyä edistetään 
kuluttajansuojan, alaikäisten suojelun sekä
heikossa asemassa olevien vähemmistöjen 
suojelemista koskevien julkisen politiikan 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ei-lineaarisia palveluja säännellään jo ennestään sähköistä kaupankäyntiä koskevalla 
direktiivillä. Uuden sääntelykerroksen lisääminen tälle uudelle ja nousevalle alalle voisi olla 
vahingollista ja tarpeetonta, koska yleinen lainsäädäntö ja itsesääntely näyttävät toimivan 
moitteettomasti esimerkiksi alaikäisten suojelun ja vihaan kiihottamisen torjumisen osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 82
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE
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(28) Ei-lineaariset palvelut eroavat 
lineaarisista palveluista käyttäjien valinta- ja 
hallintamahdollisuuksien sekä palvelujen 
yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen. Sen 
vuoksi on perusteltua säännellä ei-lineaarisia 
palveluja kevyemmin siten, että niissä on 
noudatettava ainoastaan 3 c–3 h artiklassa 
säädettyjä perussääntöjä. 

(28) Ei-lineaariset palvelut eroavat 
lineaarisista palveluista käyttäjien 
valintamahdollisuuksien suhteen. Sen 
vuoksi joissakin tapauksissa voi olla
perusteltua säännellä ei-lineaarisia palveluja 
kevyemmin siten, että niissä on kuitenkin 
noudatettava 3 c–3 h artiklassa säädettyjä
perussääntöjä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 83
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tässä direktiivissä säädetään ainoastaan 
vähimmäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Siltä
osin kuin yhteisön tason toimet ovat tarpeen, 
direktiivillä on varmistettava yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden suojelun korkea taso 
ja erityisesti alaikäisten ja ihmisarvon 
suojelu, jotta voitaisiin luoda tosiasiallisesti 
sisärajaton alue audiovisuaalisia 
mediapalveluja varten.

(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tässä direktiivissä säädetään ainoastaan 
vähimmäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Siltä
osin kuin yhteisön tason toimet ovat tarpeen, 
direktiivillä on varmistettava yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden suojelun korkea taso 
ja erityisesti alaikäisten, vammaisten ja 
erityisesti näkö- ja kuulovammaisten 
oikeuksien sekä ihmisarvon suojelu, jotta 
voitaisiin luoda tosiasiallisesti sisärajaton alue 
audiovisuaalisia mediapalveluja varten.

Or. en

Perustelu

Myös vammaisten ja/tai ikääntyneiden henkilöiden oikeudet olisi otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 84
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE
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(31) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
haitalliset sisällöt ja toimintatavat 
huolestuttavat edelleen lainsäätäjiä, toimialan 
edustajia ja lasten vanhempia. Edessä on 
myös uusia haasteita, jotka liittyvät erityisesti 
uusiin jakeluteknologioihin ja uusiin 
tuotteisiin. Sen vuoksi on tarpeen ottaa 
käyttöön sääntöjä, joilla suojellaan
alaikäisten fyysistä, henkistä ja moraalista 
kehitystä sekä yksilöiden ihmisarvoa kaikissa 
audiovisuaalisissa mediapalveluissa ja 
audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. 

(31) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
haitalliset sisällöt ja toimintatavat 
huolestuttavat edelleen lainsäätäjiä, toimialan 
edustajia ja lasten vanhempia. Edessä on 
myös uusia haasteita, jotka liittyvät erityisesti 
uusiin jakeluteknologioihin ja uusiin 
tuotteisiin. Sen vuoksi on tarpeen suojella
alaikäisten fyysistä, henkistä ja moraalista 
kehitystä sekä yksilöiden ihmisarvoa kaikissa 
audiovisuaalisissa mediapalveluissa ja 
audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä. 
Euroopan unionin säännöksiä ja 
kansallisia säännöksiä käytetään mainitun 
suojan välttämättömän tason 
saavuttamiseksi ainoastaan siinä
tapauksessa, että normaalia oikeudellista 
suojaa ei ole olemassa, ja mainitut 
säännökset eivät saa kumota 
alkuperämaaperiaatteen ensisijaista 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Yleisen lainsäädännön on suojeltava kansalaisia haitalliselta sisällöltä. 
Alkuperämaaperiaatteen on kuitenkin aina oltava ensisijainen.  

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 85
JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Alaikäisten ja ihmisarvon suojelemiseksi 
toteutettavissa toimenpiteissä on löydettävä
tasapaino suhteessa sananvapautta koskevaan 
perusoikeuteen, josta määrätään Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa. Tällaisilla 
toimenpiteillä olisi sen vuoksi pyrittävä
varmistamaan riittävä suoja alaikäisille 
varsinkin ei-lineaaristen palvelujen osalta 
kieltämättä kuitenkaan aikuisille suunnattuja 
sisältöjä sinänsä.

(32) Alaikäisten ja ihmisarvon suojelemiseksi 
toteutettavissa toimenpiteissä on löydettävä
tasapaino suhteessa sananvapautta koskevaan 
perusoikeuteen, josta määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa. Tällaisilla 
toimenpiteillä olisi sen vuoksi pyrittävä
varmistamaan riittävä suoja alaikäisille 
varsinkin lineaaristen palvelujen osalta 
kieltämättä kuitenkaan aikuisille suunnattuja 
sisältöjä sinänsä.
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Or. en

Perustelu

Tällä direktiivillä olisi säänneltävä lineaarisia palveluja ei-lineaaristen palvelujen sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 86
JOHDANTO-OSAN 33 A KAPPALE (uusi)

(33 a) Alaikäisten suojelun riittävän tason 
turvaamiseksi kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi määritettävä
lapsien suojelua koskevat aikarajat ja 
määritettävä lapsille tarkoitetut ohjelmat.

Or. en

Perustelu

Koska "lasten" ja" lastenohjelmien" EU:n laajuista määritelmää ei ole olemassa tämän 
direktiivin mukaisessa merkityksessä, on välttämätöntä, että kansalliset sääntelyviranomaiset 
määrittävät kiinteät aikarajat, joiden sisällä sovelletaan korkeampaa suojelun tasoa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 87
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE
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(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden 
olisi edistettävä eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja jakelua ja tuettava tätä kautta 
aktiivisesti kulttuurin monimuotoisuutta, 
silloin kun se on käytännössä mahdollista. 
On tärkeää tarkastella säännöllisesti 
uudelleen niiden säännösten soveltamista, 
jotka liittyvät eurooppalaisten teosten 
aseman edistämiseen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen avulla. Jäsenvaltioiden on 
3 f artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissaan myös huomioitava 
erityisesti tällaisten palvelujen osuus 
eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien 
oikeuksien hankinnan rahoituksessa. 
Lisäksi kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon 
palvelujen käyttäjät tosiasiallisesti katsovat 
tällaisissa palveluissa tarjottavia 
eurooppalaisia teoksia. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kohta olisi poistettava, koska se asettaa liian paljon rasitteita ei-
lineaarisille palveluille, joilla itse asiassa on hyvät edellytykset varmistaa eurooppalaisen 
sisällön laaja levittäminen. Ilman taajuusalueiden rajoitteita, ilman korkeita pääsyn esteitä ja 
algoritmisen ja sosiaalisen haun lisäkapasiteetin avulla ei-lineaariset palvelut pystyvät 
tarjoamaan niche-tason kulttuuripalveluja ja kielisisältöä sillä edellytyksellä, että
tarpeettomia noudattamiskustannuskustannuksia vältetään. Tämän vuoksi ei-lineaariset 
palvelut pystyvät varmistamaan kulttuurin edistämisen, median moniarvoisuuden ja 
eurooppalaisen sisällön maailmanlaajuisen yleisön ilman kiintiöiden tarvetta. Jäsenvaltiot 
toivovat, että ne pystyvät jatkamaan kulttuuriteosten tuotannon tukemista, mutta tämä
voidaan toteuttaa yhtä tehokkaasti sellaisten kansallisten ja EU-tason tukimekanismien 
avulla, jotka eivät vääristä markkinoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis
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Tarkistus 88
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE

(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden 
olisi edistettävä eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja jakelua ja tuettava tätä kautta 
aktiivisesti kulttuurin monimuotoisuutta, 
silloin kun se on käytännössä mahdollista. 
On tärkeää tarkastella säännöllisesti 
uudelleen niiden säännösten soveltamista, 
jotka liittyvät eurooppalaisten teosten 
aseman edistämiseen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen avulla. Jäsenvaltioiden on 3 
f artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissaan myös huomioitava 
erityisesti tällaisten palvelujen osuus 
eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien 
oikeuksien hankinnan rahoituksessa. 
Lisäksi kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon 
palvelujen käyttäjät tosiasiallisesti katsovat 
tällaisissa palveluissa tarjottavia 
eurooppalaisia teoksia.

(35) On tärkeää tarkastella säännöllisesti 
uudelleen niiden säännösten soveltamista, 
jotka liittyvät eurooppalaisten teosten 
aseman edistämiseen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen avulla. 

Or. en

Perustelu

Ei-lineaariset palvelut on pidettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella. Lisäksi on 
liian aikaista asettaa kiintiöitä näille uusille ja nouseville aloille, koska se saattaa haitata 
niiden erikoistumista.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 89
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE
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(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien 
hankinnan rahoituksessa. Lisäksi 
kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon palvelujen 
käyttäjät tosiasiallisesti katsovat tällaisissa 
palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia. 

(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. Tuki voitaisiin 
kanavoida vahvistamalla etenkin 
eurooppalaista riippumatonta tuotantoa 
kannustavien investointien tukea suhteessa 
tuloksiin olevan vähimmäisosuuden 
muodossa ja parantamalla teosten 
näkyvyyttä asettamalla eurooppalaisille 
teoksille vähimmäisosuus palvelujen 
tarjonnassa sekä asettamalla kyseiset 
teokset hyvin esille sähköisissä
ohjelmaoppaissa. On tärkeää tarkastella 
säännöllisesti uudelleen niiden säännösten 
soveltamista, jotka liittyvät eurooppalaisten 
teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien 
hankinnan rahoituksessa. Lisäksi 
kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon palvelujen 
käyttäjät tosiasiallisesti katsovat tällaisissa 
palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia.
Kertomuksissa on arvioitava myös 
riippumattomien tuottajien teosten asemaa.

Or. fr

Perustelu

Kulttuurien monimuotoisuuden edistämistarpeen toteamisen lisäksi on myös päätettävä
käytännön toimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek
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Tarkistus 90
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE

(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien 
oikeuksien hankinnan rahoituksessa. 
Lisäksi kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon 
palvelujen käyttäjät tosiasiallisesti katsovat 
tällaisissa palveluissa tarjottavia 
eurooppalaisia teoksia. 

(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin soveltamisala liittyy televisioon ja television 
kaltaisiin palveluihin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, ja tunnustetaan 
"joukkotiedotusvälineiden" ja "yksityisluonteiden median" välinen ero.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 91
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE
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(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien 
hankinnan rahoituksessa. Lisäksi 
kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon palvelujen 
käyttäjät tosiasiallisesti katsovat tällaisissa 
palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia. 

(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. 
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien 
hankinnan rahoituksessa. Lisäksi 
kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon palvelujen 
käyttäjät tosiasiallisesti katsovat tällaisissa 
palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia.

Or. en

Perustelu

Vuonna 1989 tämän artiklan tarkoituksena oli eurooppalaisten teosten edistämistä koskevan 
säännöksen pehmeä ja asteittainen täytäntöönpano. Lissabonin strategian puitteissa on 
kuitenkin nyttemmin välttämätöntä ehdottaa tätä alaa koskevia tiukempia säännöksiä
Euroopan audiovisuaalisen alan tukemiseksi ja Euroopan kulttuurin rikkaan 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mitään 
verukkeita olla tukematta tarvittavalla tavalla eurooppalaisten teosten edistämistä.   

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 92
JOHDANTO-OSAN 35 A KAPPALE (uusi)
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(35 a) Korostaa sitä, että lineaaristen ja ei-
lineaaristen palvelujen erot muuttuvat 
vähemmän tärkeiksi vastaanottajien 
kannalta sen myötä, että digitaaliset 
palvelut ja laitteet tuovat lineaariset 
palvelut suoraan katsojien tilauskäyttöön. 
Siitä näkökulmasta on tärkeää varmistaa, 
että lineaariset palvelut eivät ole 
taloudellisesti epäedullisessa asemassa 
uusiin lähetystoiminnan harjoittajiin sekä
nykyajan uusia ei-lineaarisia palveluja 
käyttäviin mediapalvelujen tarjoajiin 
verrattuna. Epäedullinen asema estäisi 
eurooppalaisia lähetystoiminnan 
harjoittajia tuottamasta korkealaatuista 
sisältöä ja kehittämästä maailmanlaajuista 
kilpailukykyä. Samasta syystä on tärkeää, 
että ohjelmien tuottamisen rahoitusta 
koskevat säännökset eivät estä uusia 
mediapalvelujen tarjoajia kehittämästä
toimintaansa Euroopassa. Tämä edellyttää
joustavia, yksinkertaisia ja yleisiä sekä
lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja 
koskevia säännöksiä, joissa kiinnitetään 
vähemmän huomiota mediapalvelujen 
teknisen luonteen eroihin.  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 93
JOHDANTO-OSAN 36 KAPPALE

(36) Pannessaan täytäntöön direktiivin 
89/552/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 4 artiklan säännöksiä
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että
lähetystoiminnan harjoittajat sisällyttävät 
ohjelmistoonsa riittävän suuren osuuden 
eurooppalaisia yhteistuotantoja tai muista 
Euroopan maista peräisin olevia teoksia.

(36) Pannessaan täytäntöön direktiivin 
89/552/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 4 artiklan säännöksiä
jäsenvaltioiden olisi rohkaistava 
mediapalvelujen tarjoajia 
mahdollisuuksien mukaan edistämään 
Euroopan maista peräisin olevien teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. 

Or. en
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Perustelu

Kun palvelujen lisääminen luo enemmän monimuotoisuutta, kiintiösäännökset ovat 
tarpeettomia. On tehokkaampiakin tapoja edistää eurooppalaisten teosten tuotantoa ja 
lähettämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 94
JOHDANTO-OSAN 38 KAPPALE

(38) Ei-lineaaristen palvelujen saatavuus lisää
kuluttajien valinnanvaraa. Yksityiskohtaisten 
sääntöjen asettaminen audiovisuaaliselle 
kaupalliselle viestinnälle ei-lineaarisissa 
palveluissa ei sen vuoksi näyttäisi olevan 
perusteltua eikä teknisestä näkökulmasta 
järkevää. Kaikenlaisen audiovisuaalisen 
kaupallisen viestinnän olisi kuitenkin 
noudatettava tunnistettavuussääntöjen 
lisäksi myös tiettyjä laatua koskevia 
perussääntöjä selkeiden yleiseen 
järjestykseen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(38) Ei-lineaaristen palvelujen saatavuus lisää
kuluttajien valinnanvaraa. Yksityiskohtaisten 
sääntöjen asettaminen audiovisuaaliselle 
kaupalliselle viestinnälle ei-lineaarisissa 
palveluissa ei sen vuoksi näyttäisi olevan 
perusteltua eikä teknisestä näkökulmasta 
järkevää. Lisäksi ei-lineaarisia palveluja 
säännellään yleisellä lainsäädännöllä, 
direktiivillä 2000/31/EY sekä alakohtaisella 
lainsäädännöllä, kuten direktiivillä
2000/83/EY, jossa kielletään tiettyjen 
lääketuotteiden mainostaminen suurelle 
yleisölle.  

Or. en

Perustelu

Ei-lineaartiset kaupalliset ilmoitukset ovat jo nyt sääntelyn alaisia. Näin ollen tämä säännös 
on tarpeeton. 

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 95
JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE
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(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta: erotteluperiaatteen 
olisi koskettava ainoastaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä, tuotesijoittelu olisi 
sallittava tietyin edellytyksin ja jotkin 
määrälliset rajoitukset olisi poistettava. 
Piilotetusti toteutettu tuotesijoittelu olisi
kuitenkin kiellettävä. Erotteluperiaate ei 
saisi estää uusien mainostekniikoiden 
käyttöä.

(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta: erotteluperiaate
korvataan läpinäkyvyyden ja tunnistamisen 
periaatteella, tuotesijoittelu olisi sallittava 
tietyin edellytyksin ja jotkin määrälliset 
rajoitukset olisi poistettava. Piilotettu
tuotesijoittelu on kiellettyä ja kaikkinaisen 
maksetun tuotesijoittelun aika ja paikka 
ilmoitetaan selkeästi katsojalle.

Or. en

Perustelu

Läpinäkyvyyden ja tunnistamisen periaatteet varmistavat, että kaupallinen viestintä voidaan 
tunnistaa, mikä antaa mahdollisuuden kehittää uutta mainostustekniikkaa.

Tuotesijoittelu on maailmanlaajuista todellisuutta ja sen salliminen antaa eurooppalaisille 
palvelujen tarjoajille mahdollisuuden saada etua lisätuloista ja kilpailukykynsä
parantumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Tarkistus 96
JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE
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(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta: erotteluperiaatteen
olisi koskettava ainoastaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä, tuotesijoittelu olisi 
sallittava tietyin edellytyksin ja jotkin 
määrälliset rajoitukset olisi poistettava. 
Piilotetusti toteutettu tuotesijoittelu olisi 
kuitenkin kiellettävä. Erotteluperiaate ei 
saisi estää uusien mainostekniikoiden 
käyttöä.

(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Toisaalta uudet markkinointitekniikan 
muodot ja digitaalinen markkinointi 
lisäävät mainostamisen tehokkuutta. Jotta 
sääntely olisi jatkossakin oikeassa suhteessa 
yleiseen etuun liittyviin tavoitteisiin, siinä on 
toisaalta mahdollistettava tietty joustavuus 
lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta. Erotteluperiaatteen
olisi koskettava ainoastaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä, tuotantotuki olisi 
sallittava tietyin edellytyksin. Tässä
yhteydessä piilomainonta pysyy kiellettynä. 
Erotteluperiaate ei saisi estää uusien 
mainostekniikoiden käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tuotesijoittelu on ristiriidassa erottamisperiaatteen kanssa. Tuotesijoittelun käyttäminen 
edustaa merkittävää puuttumista audiovisuaalisen teoksen sisältöön ja aiheuttaa 
toimituksellisen sisällön ja mainontasisällön sekoittumiseen keskenään. Median 
uskottavuuden ylläpitäminen edellyttää erottamisperiaatteen yleistä noudattamista. 
Mainituissa olosuhteissa vain tuotantotuki olisi sallittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 97
JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE
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(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta: erotteluperiaatteen 
olisi koskettava ainoastaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä, tuotesijoittelu olisi 
sallittava tietyin edellytyksin ja jotkin 
määrälliset rajoitukset olisi poistettava. 
Piilotetusti toteutettu tuotesijoittelu olisi 
kuitenkin kiellettävä. Erotteluperiaate ei saisi 
estää uusien mainostekniikoiden käyttöä.

(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä.  
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta. Piilotetusti toteutettu 
tuotesijoittelu olisi kuitenkin kiellettävä.  
Erotteluperiaate ei saisi estää uusien 
mainostekniikoiden käyttöä.

Or. it

Perustelu

Sääntökokonaisuuden yhdenmukaisuus on tärkeää erilaisiin tekniikoihin perustuvien 
mediapalvelujen välisen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 98
JOHDANTO-OSAN 42 KAPPALE

(42) Koska uusien palvelujen määrän kasvu 
on lisännyt katsojien valinnanvapautta, 
mainoskatkojen sijoittelun yksityiskohtainen 
sääntely katsojien suojelemiseksi ei enää ole 
perusteltua. Vaikka direktiivillä ei lisätä
tunnin aikana sallittavan mainonnan 
määrää, lähetystoiminnan harjoittajille 
annetaan liikkumavaraa mainonnan 
sijoittelussa silloin kun tästä ei aiheudu 
tarpeetonta haittaa ohjelmien eheyden 
kannalta.

(42) Koska uusien lineaaristen ja ei-
lineaaristen palvelujen määrän kasvu on 
lisännyt merkittävästi kilpailua ja katsojien 
valinnanvapautta, mainoskatkojen sijoittelun 
yksityiskohtainen sääntely katsojien 
suojelemiseksi ei enää ole perusteltua. 
Direktiivi antaa lähetystoiminnan 
harjoittajille liikkumavaraa sijoittelun laadun, 
mainoskatkojen välisen ajan ja ajoituksen 
osalta. 

Or. en

Perustelu
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Mainostamista koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat pystyvät parantamaan kilpailukykyään voidakseen rahoittaa ja eurooppalaista 
audiovisuaalista sisältöä ja investoida siihen.  

Kuluttaja on paras mainostamisen määrän ja tyypin sääntelijä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Tarkistus 99
JOHDANTO-OSAN 42 KAPPALE

(42) Koska uusien palvelujen määrän kasvu 
on lisännyt katsojien valinnanvapautta, 
mainoskatkojen sijoittelun yksityiskohtainen 
sääntely katsojien suojelemiseksi ei enää ole
perusteltua. Vaikka direktiivillä ei lisätä
tunnin aikana sallittavan mainonnan määrää, 
lähetystoiminnan harjoittajille annetaan 
liikkumavaraa mainonnan sijoittelussa silloin 
kun tästä ei aiheudu tarpeetonta haittaa 
ohjelmien eheyden kannalta.

(42) Vaikka uusien palvelujen määrän kasvu 
on lisännyt katsojien valinnanvapautta, 
mainoskatkojen sijoittelun yksityiskohtaisen 
sääntelyn periaate katsojien suojelemiseksi 
on edelleenkin perusteltu. Vaikka 
direktiivillä ei lisätä tunnin aikana sallittavan 
mainonnan määrää, lähetystoiminnan 
harjoittajille annetaan liikkumavaraa 
mainonnan sijoittelussa silloin kun tästä ei 
aiheudu tarpeetonta haittaa ohjelmien 
eheyden kannalta.

Or. it

Perustelu

Sääntökokonaisuuden yhdenmukaisuus on tärkeää erilaisiin tekniikoihin perustuvien 
mediapalvelujen välisen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 100
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä
rajoitetaan katkojen määrää
elokuvateoksissa, televisiota varten 
tehdyissä elokuvissa sekä joissain 
ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 
erityissuojelua. 

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä säännös pidentäisi mainostaukojen välisen ajan 30 minuutista 35 minuuttiin uutisissa 
ja lastenohjelmista, ilman että komissio perustelee muutosta millään tavalla. Tämä on 
ehdotetun direktiivin tarkoituksen vastaista, minkä lisäksi sillä olisi se tahaton vaikutus, että
se vähentäisi investointeja uutisiin ja lastenohjelmiin, kun taas elokuvien osalta mainitun ajan 
pidentäminen olisi luonteeltaan marginaalinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 101
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä
rajoitetaan katkojen määrää
elokuvateoksissa, televisiota varten 
tehdyissä elokuvissa sekä joissain 
ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 
erityissuojelua. 

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, mutta myös hyväksyä se, että
kilpailu televisiotoiminnan alalla on 
nykyään ankaraa. Näin ollen lineaarisissa 
ohjelmissa, mainonnassa ja 
teleostolähetyksissä katkoja voidaan 
sijoittaa ohjelmiin vain tavalla, joka turvaa 
ohjelman koskemattomuuden ja arvon sekä
tekijänoikeuksien haltijoiden oikeudet 
siten, että luonnolliset katkot ja ohjelman 
luonne otetaan huomioon.

Or. en

Perustelu

Palvelujen tarjoajien, jotka investoivat elokuviin, olisi pystyttävä tämäntyyppisen kalliin 
alkuperäisen sisällön uudelleen rahoittamiseen. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin 
kunnioitettava elokuvan ja ohjelmavirran koskemattomuutta ja suojattava tekijänoikeuksien 
haltijoiden oikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 102
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE
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(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä
rajoitetaan katkojen määrää
elokuvateoksissa, televisiota varten 
tehdyissä elokuvissa sekä joissain 
ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 
erityissuojelua.

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä. Ohjelman aikana voidaan 
esittää ilmoituksia ja teleostosesityksiä sillä
edellytyksellä, ettei niistä aiheudu vahinkoa 
osakkeenomistajien oikeuksille, ohjelman 
yhtenäisyydelle eikä arvolle, ottaen 
huomioon luonnolliset tauot sekä ohjelman 
keston ja luonteen.

Or. es

Perustelu

Audiovisuaalisten palveluiden tarjoajat tarvitsevat rahoituslähteen, jotta he voivat jatkaa 
kannattavien elokuvien tuottamista. Pyrkimyksenä on siis rohkaista elokuvissa mainostavia 
sijoittamaan elokuviin siten, että sisältö ei kärsi minkäänlaista arvon alennusta liiallisen tai 
huonosti sijoitetun mainonnan vuoksi. 

Ottamalla käyttöön yleinen elokuvan yhtenäisyyttä ja arvoa sekä osakkeenomistajien 
oikeuksia suojeleva määräys avataan ovet tuleville sijoituksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 103
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä rajoitetaan 
katkojen määrää elokuvateoksissa, 
televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä
joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen 
tarvitsevat erityissuojelua. 

(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä rajoitetaan 
katkojen määrää elokuvateoksissa sekä
joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen 
tarvitsevat erityissuojelua.

Or. en

Perustelu

Mainoskatkojen sijoittamista koskevat säännökset vaikuttavat merkittävästi lähetystoiminnan 
harjoittajien kykyyn investoida uuteen eurooppalaiseen sisältöön. Jotta voidaan rohkaista 
investoimista alkuperäiseen eurooppalaiseen sisältöön, ja jotta lähetystoiminnan harjoittajat 
voivat tarjota tätä sisältöä maksutta eurooppalaisille katsojille, katkojen määrää ei tule 
soveltaa televisiota varten tehtyihin elokuviin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Tarkistus 104
JOHDANTO-OSAN 43 A KAPPALE (uusi)

(43 a) tietyt ohjelmaryhmät, kuten 
alaikäisille tarkoitetut ohjelmat, on 
varustettava asianmukaisesti niiden 
sisältöä koskevilla ilmoituksilla tai 
asianmukaisilla katselun estojärjestelmillä. 

Or. it

Perustelu

Direktiivin avulla on voitava tehdä alaikäisten toimesta tapahtuva audiovisuaalisten 
järjestelmien käyttö turvalliseksi joko antamalla asianmukaiset, ohjelmaa koskevat tiedot 
vanhempien valintojen ohjaamiseksi tai katselun estojärjestelmillä, joiden avulla voidaan 
myös vanhempien valvonnan puuttuessa mahdollistaa alaikäisten toimesta tapahtuva 
turvallinen käyttö. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 105
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä
enimmäismäärää koskeva rajoitus on ollut 
paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen 
aikarajoitus on sen sijaan tärkeämpi, koska 
sitä sovelletaan myös parhaana 
katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen 
aikarajoitus olisi poistettava, mutta 
mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan 
määrälliset rajoitukset eivät enää vaikuta 
perustelluilta, koska kuluttajien 
valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet. 
Mainonnan tuntikohtainen 20 prosentin 
enimmäismäärä on kuitenkin edelleen 
sovelluskelpoinen, lukuun ottamatta 
sellaisia enemmän aikaa vaativia 
mainonnan muotoja kuten myyntiohjelmia 
ja teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän 
aikaa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 106
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä enimmäismäärää
koskeva rajoitus on ollut paljolti 
teoreettinen. Tuntikohtainen aikarajoitus 
on sen sijaan tärkeämpi, koska sitä
sovelletaan myös parhaana katseluaikana. 
Sen vuoksi päivittäinen aikarajoitus olisi 
poistettava, mutta mainospalojen ja 
teleostosesitysten tuntikohtainen 
aikarajoitus olisi säilytettävä. Myöskään 
erityisille teleostos- tai mainoskanaville 
sallitun ajan määrälliset rajoitukset eivät 
enää vaikuta perustelluilta, koska 
kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Mainonnan tuntikohtainen 20 
prosentin enimmäismäärä on kuitenkin 
edelleen sovelluskelpoinen, lukuun 
ottamatta sellaisia enemmän aikaa vaativia 
mainonnan muotoja kuten myyntiohjelmia 
ja teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän 
aikaa.

(44) Mainonnan päivittäistä enimmäismäärää
koskevasta rajoituksesta olisi suurelta osin 
luovuttava muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Laadunvalvonnan säilyttäminen 
on riittävää.

Or. de

Perustelu

Mainonnan laadunvalvonta on riittävää. Määrällisistä vaatimuksista voidaan luopua 
sääntelyn purkamisen periaatteen mukaisesti erityisesti sen vuoksi, että kuluttajat ovat 
valmiita sietämään vain tietyn määrän mainoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 107
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä
enimmäismäärää koskeva rajoitus on ollut 
paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen 
aikarajoitus on sen sijaan tärkeämpi, koska 
sitä sovelletaan myös parhaana 
katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen 
aikarajoitus olisi poistettava, mutta 
mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, 
koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Mainonnan tuntikohtainen 20 
prosentin enimmäismäärä on kuitenkin 
edelleen sovelluskelpoinen, lukuun 
ottamatta sellaisia enemmän aikaa vaativia 
mainonnan muotoja kuten myyntiohjelmia 
ja teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän 
aikaa.

(44) Alalla vallitsevan ja jatkuvasti 
lisääntyvän kilpailun vuoksi päivittäinen on 
ja tuntikohtainen aikarajoitus on 
poistettava; myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää ole perusteltuja, koska 
kilpailu ja kuluttajien valintamahdollisuudet 
ovat lisääntyneet.

Or. en

Perustelu

Mainostamista koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat pystyvät parantamaan kilpailukykyään voidakseen rahoittaa ja eurooppalaista 
audiovisuaalista sisältöä ja investoida siihen. 

Kuluttaja on paras mainostamisen määrän ja tyypin sääntelijä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 108
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä
enimmäismäärää koskeva rajoitus on ollut 
paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen 
aikarajoitus on sen sijaan tärkeämpi, koska 
sitä sovelletaan myös parhaana 
katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen
aikarajoitus olisi poistettava, mutta 
mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, 
koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Mainonnan tuntikohtainen 20 
prosentin enimmäismäärä on kuitenkin 
edelleen sovelluskelpoinen, lukuun 
ottamatta sellaisia enemmän aikaa vaativia 
mainonnan muotoja kuten myyntiohjelmia 
ja teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän 
aikaa.

(44) Päivittäinen aikarajoitus olisi 
poistettava, eivätkä myöskään erityisille 
teleostos- tai mainoskanaville sallitun ajan 
määrälliset rajoitukset vaikuta enää
perustelluilta, koska kuluttajien 
valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet. 

Or. es

Perustelu

Audiovisuaalisten mediapalveluiden tarjoajat edellyttävät entistä suurempaa joustavuutta 
mainosten keston suhteen, jotta tulevaisuudessa voidaan rahoittaa laadukkaita ohjelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 109
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä enimmäismäärää
koskeva rajoitus on ollut paljolti teoreettinen. 
Tuntikohtainen aikarajoitus on sen sijaan 
tärkeämpi, koska sitä sovelletaan myös 
parhaana katseluaikana. Sen vuoksi 
päivittäinen aikarajoitus olisi poistettava, 
mutta mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, 
koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Mainonnan tuntikohtainen 20 
prosentin enimmäismäärä on kuitenkin 
edelleen sovelluskelpoinen, lukuun 
ottamatta sellaisia enemmän aikaa vaativia 
mainonnan muotoja kuten myyntiohjelmia 
ja teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän 
aikaa.

(44) Mainonnan päivittäistä enimmäismäärää
koskeva rajoitus on ollut paljolti teoreettinen. 
Sen vuoksi päivittäinen aikarajoitus olisi 
poistettava; myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, 
koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet.

Or. de

Perustelu

Televisiopalvelujen tarjoajat tarvitsevat enemmän joustavuutta voidakseen jatkaa 
korkealaatuisten ohjelmien lähettämistä. Jaetussa kuvaruudussa esitetyt mainokset vaativat 
vain osan kuvaruudusta. Mainossisältö kilpailee ohjelmasisällön kanssa kuitenkin siten, että
katsojan päähuomio kiinnittyy ohjelmasisältöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 110
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä
enimmäismäärää koskeva rajoitus on ollut 
paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen 
aikarajoitus on sen sijaan tärkeämpi, koska 
sitä sovelletaan myös parhaana 
katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen 
aikarajoitus olisi poistettava, mutta 
mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset 
rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, 
koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Mainonnan tuntikohtainen 20 
prosentin enimmäismäärä on kuitenkin 
edelleen sovelluskelpoinen, lukuun ottamatta 
sellaisia enemmän aikaa vaativia mainonnan 
muotoja kuten myyntiohjelmia ja 
teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän aikaa.

(44) Erityisille teleostos- tai mainoskanaville 
sallitun ajan määrälliset rajoitukset eivät enää
vaikuta perustelluilta, koska kuluttajien 
valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet. 
Mainonnan tuntikohtainen 20 prosentin 
enimmäismäärä on kuitenkin edelleen 
sovelluskelpoinen, lukuun ottamatta sellaisia 
enemmän aikaa vaativia mainonnan muotoja 
kuten myyntiohjelmia ja teleostosohjelmia, 
jotka luonteensa ja esitystapansa takia 
vaativat enemmän aikaa.

Or. en

Perustelu

Katso 1 artiklan 13 kohtaa koskeva tarkistus (18 artiklan1 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 111
JOHDANTO-OSAN 44 KAPPALE
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(44) Mainonnan päivittäistä
enimmäismäärää koskeva rajoitus on ollut 
paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen 
aikarajoitus on sen sijaan tärkeämpi, koska 
sitä sovelletaan myös parhaana 
katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen 
aikarajoitus olisi poistettava, mutta 
mainospalojen ja teleostosesitysten 
tuntikohtainen aikarajoitus olisi 
säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- 
tai mainoskanaville sallitun ajan 
määrälliset rajoitukset eivät enää vaikuta 
perustelluilta, koska kuluttajien 
valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet.
Mainonnan tuntikohtainen 20 prosentin 
enimmäismäärä on kuitenkin edelleen 
sovelluskelpoinen, lukuun ottamatta
sellaisia enemmän aikaa vaativia mainonnan 
muotoja kuten myyntiohjelmia ja 
teleostosohjelmia, jotka luonteensa ja 
esitystapansa takia vaativat enemmän aikaa.

(44) Mainonnan tuntikohtainen 20 prosentin 
enimmäismäärä on edelleen 
sovelluskelpoinen, mukaan lukien sellaiset 
enemmän aikaa vaativat mainonnan muodot
kuten myyntiohjelmat ja teleostosohjelmat, 
jotka luonteensa ja esitystapansa takia 
vaativat enemmän aikaa.

Or. it

Perustelu

Sääntökokonaisuuden yhdenmukaisuus on tärkeää erilaisiin tekniikoihin perustuvien 
mediapalvelujen välisen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 112
JOHDANTO-OSAN 44 A KAPPALE (uusi)

(44 a) Mahdollisessa mainosten 
sisällyttämisessä elokuvateoksiin ja 
erityisen suurta luovuutta ilmentäviin 
teoksiin on noudatettava periaatteita, jotka 
eivät haittaa teosten yhtenäisyyttä eivätkä
vaaranna sen arvoa myöskään kerronnan 
kannalta.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms, Monica Frassoni

Tarkistus 113
JOHDANTO-OSAN 45 KAPPALE

(45) Tällä direktiivillä kielletään 
piilomainonta, koska sillä on kielteisiä
vaikutuksia kuluttajien kannalta. 
Piilomainonnan kielto ei koske tämän 
direktiivin puitteissa sallittua
tuotesijoittelua.

(45) Tällä direktiivillä kielletään 
piilomainonta, koska sillä on kielteisiä
vaikutuksia kuluttajien kannalta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää johdanto-osan 40 kappaletta koskevaa tarkistusta. 3 artiklan h kohtaa 
(uusi) koskevassa tarkistuksessa 14 "tuotantotuen" käyttäminen ei ole kiellettyä
piilomainontakiellon yhteydessä, kun taas tuotesijoittelu pysyy kiellettynä.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 114
JOHDANTO-OSAN 45 KAPPALE

(45) Tällä direktiivillä kielletään 
piilomainonta, koska sillä on kielteisiä
vaikutuksia kuluttajien kannalta. 
Piilomainonnan kielto ei koske tämän 
direktiivin puitteissa sallittua 
tuotesijoittelua.

(45) Tällä direktiivillä kielletään 
piilomainonta, koska sillä on kielteisiä
vaikutuksia kuluttajien kannalta.

Or. it

Perustelu

Sääntökokonaisuuden yhdenmukaisuus on tärkeää erilaisiin tekniikoihin perustuvien 
mediapalvelujen välisen tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 115
JOHDANTO-OSAN 46 KAPPALE

(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta 
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, 
tarvitaan tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. 
Tässä direktiivissä käytetty tuotesijoittelun 
määritelmä kattaa kaikenlaisen 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, 
jossa ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi 
tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä
koskeva viittaus yleensä maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan. 

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Poistetut johdanto-osan kappaleet ovat samansuuntaisia 3 h artiklaan tehtyjen tarkistusten 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 116
JOHDANTO-OSAN 46 KAPPALE
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(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, 
tarvitaan tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. 
Tässä direktiivissä käytetty tuotesijoittelun 
määritelmä kattaa kaikenlaisen 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, 
jossa ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi 
tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä
koskeva viittaus yleensä maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan.

(46) Tuotantotukea käytetään
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa elokuvissa pääasiassa 
Yhdysvalloissa mutta myös joissakin 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot sääntelevät ja 
käsittelevät elokuvateoksia ja televisiolle 
tehdyissä audiovisuaalisissa teoksia 
kuitenkin eri tavoin. Näin ollen on ilmeistä, 
että tässä yhteydessä tarvitaan selvennys 
rajatylittävän reilun kilpailun 
varmistamiseksi. Tuotantotuki 
mahdollistaa vähäisten resurssien 
moitteettoman käyttämisen ilman 
erottamisperiaatteen rikkomisen vaaraa. 
Tuotantotuki edistää myös riippumattoman 
eurooppalaisen tuotannon rahoittamista 
ohjelman riippumattomuutta ja 
uskottavuutta vaarantamatta. Tässä
direktiivissä käytetty tuotantotuen 
määritelmä kattaa kaikenlaiset 
audiovisuaalisen mediapalvelut, joissa
ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi tuote, 
palvelu, tavaramerkki, joka on välttämätön 
journalistisista tai luovista syistä, 
tapauksissa joissa ei käytetä maksua eikä
muuta vaikutusta eikä mainostajalla tai 
tavaramerkin omistajalla ole mitään 
toimituksellista vaikutusta. Jos 
tuotantotuen käyttäminen vaatii 
toimituksellisista tai taiteellista syistä
viittausta tuotteeseen, palveluihin, nimiin, 
tavaramerkkeihin tai tuotteiden 
valmistajan tai palvelujen tarjoajan 
toimialaan, se tapahtuu ilman mitään 
erityistä tai aiheetonta korostamista. 
Tuotantotuki kattaa myös ne 
riippumattomat toimitukselliset päätökset 
käyttää ilman aiheetonta näkyvyyttä
tuotteita, jotka liittyvät elimellisesti 
ohjelmaan ja edistävät sen tuotantoa, 
esimerkiksi sellaisten 
merkkitavarapalkintojen käyttämistä
lapsille tarkoitetuissa audiovisuaalisissa 
ohjelmissa, jotka saattavat lisätä katsojien 
motivaatiota osallistua ohjelmaan ja 
nauttia siitä. Kolmansien maiden tuottamat 
ohjelmat, joissa on käytetty tuotantotukea, 
on ilmoitettava ja merkittävä selvästi 
tuotantotukea hyödyntäneiksi.
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Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale selventää sallitun tuotantotuen määritelmän. Tuotantotuki 
mahdollistaa vähäisten resurssien moitteettoman. Tuotantotukea käytetään teoksessa 
toimituksellisista syistä, ei kaupallisista syistä. Tällä varmistetaan se, että tuotantotuki ei 
toimituksellisen sisällön ja kaupallisen viestinnän sekoittumiseen keskenään. Tällä vältetään 
erottamisperiaatteen vaarantamisen ja taiteellisen ja journalistisen vapauden rajoittamisen 
vaarat.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 117
JOHDANTO-OSAN 46 KAPPALE

(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta 
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, tarvitaan 
tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. Tässä
direktiivissä käytetty tuotesijoittelun 
määritelmä kattaa kaikenlaisen 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, jossa 
ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi tuote, 
palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva 
viittaus yleensä maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan. 

(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta 
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, tarvitaan 
tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. Tässä
direktiivissä käytetty tuotesijoittelun 
määritelmä kattaa kaikenlaisen 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, jossa 
lineaariseen ohjelmaan sisällytetään 
esitettäväksi tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan.

Or. en

Perustelu

Ei-lineaariset palvelut olisi edelleen pidettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella.

Tuotesijoittelu olisi luokiteltava tuotesijoitteluksi vain siinä tapauksessa, että se on maksettua. 
Asianmukaisen läpinäkyvyyden oloissa se on laillinen tulonlähde.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 118
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen edellyttää
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen edellyttää
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä, 
myös mahdollista sellaisen riippumattoman 
eurooppalaisen viranomaisen perustamista 
silmällä pitäen, joka tekisi velvoittavia 
päätöksiä sekä tehokkaamman kilpailun 
varmistamiseksi että niiden yleisten 
edellytysten parantamiseksi, joita tarvitaan 
tiedonvälityksen moniarvoisuuden ja 
kulttuurieroja koskevan laajemman 
tietoisuuden varmistamiseksi 
tehokkaammin.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 119
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE
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(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen edellyttää
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

(47) Sääntelyviranomaisten ja -elinten olisi 
oltava riippumattomia kansallisista 
hallituksista ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajista pystyäkseen 
suorittamaan tehtävänsä puolueettomasti ja 
avoimesti ja tukeakseen moniarvoisuutta. 
Tämän direktiivin asianmukainen 
soveltaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä
kansallisten sääntelyviranomaisten ja 
komission välillä. Kansallisen 
mediajärjestelmän sääntelyviranomaisten 
ja -elinten järjestelmän erityispiirteitä olisi 
kunnioitettava.

Or. de

Perustelu

Muotoilu turvaa erilaisten kansallisten sääntelyjärjestelmien kunnioittamisen jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 120
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen edellyttää
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta.  Niiden toimivaltuudet 
sisällön valvonnan alalla on rajoitettava 
tässä direktiivissä käsiteltyihin seikkoihin 
ja määräyksiin, ja on varmistettava, että ne 
eivät voi missään tapauksessa harjoittaa 
minkäänlaista valvontaa tietojen 
todenperäisyyden suhteen.  Tämän 
direktiivin asianmukainen soveltaminen 
edellyttää tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

Or. es
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Perustelu

Sääntelyviranomaisille ei kuulu missään tapauksessa perusoikeuksien turvaaminen.  
Tällaisen toiminnan on kuuluttava yksinomaan tuomareille ja tuomioistuimille.  Jos 
sääntelyviranomainen voisi päättää, onko tieto todenperäinen vai ei, merkitsisi se vapauden 
tappavan ennakkosensuurin palauttamista. Euroopan parlamentti on perillä valituksista, joita 
lukuiset kansalaiset ovat tästä tehneet.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 121
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

Otsikko (direktiivi 89/552/ETY)

1) Korvataan direktiivin nimi seuraavasti: 1) Korvataan direktiivin nimi seuraavasti: 

”Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi […] audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi)”.

”Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi […] lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (lineaarisia 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi)".

Or. en

Perustelu

Direktiivi olisi ajantasaistettava sen varmistamiseksi, että se on neutraali järjestelmäalustan 
suhteen, mutta sen soveltamisalaa ei pidä laajentaa ei-lineaaristen palvelujen mukaan 
ottamisella.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 122
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä;

(a) ’lineaarisella audiovisuaalisella 
mediapalvelulla’ yhteisön 
perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklan 
mukaista palvelua, jonka pääasiallisena 
tarkoituksena on liikkuvan kuvan 
tarjoaminen äänen kanssa tai ilman ääntä
tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä ja edellä mainitun lisäksi 
lineaarisella audiovisuaalisella 
mediapalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka 
mediapalvelun tarjoaja päättää erityisen 
ohjelman lähetysajasta ja laatii ohjelma-
aikataulun, jolle eri ohjelmien aikajärjestys 
on luonteenomaista. Määritelmä ei sisällä
yksilöllisesti tilattuja ohjelmapalveluja, 
jotka sisältävät tietoja tai muita viestejä tai 
direktiivin 98/34/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuja "tietoyhteiskunnan 
palveluja";

Or. en

Perustelu

Lähetystoiminnan määritelmää on muutettava siten, että siihen sisällytetään palvelut, jotka 
ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin perinteiset lähetysaikataulun mukaiset 
lähetystoimintapalvelut, mutta jotka lähetetään erilaisten jakelukanavien kautta.

Näin ollen on asianmukaista, koska ei-lineaariset palvelut ovat "tietoyhteiskunnan palveluja", 
että niitä säännellään edelleen sähköistä kaupankäyntiä koskevalla direktiivillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 123
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä;

(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä. Määritelmä ei sisällä
direktiivin 98/48/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin soveltamisala liittyy televisioon ja television 
kaltaisiin palveluihin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, ja tunnustetaan 
"joukkotiedotusvälineiden" ja "yksityisluonteiden median" välinen ero.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 124
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä;

(a) 'audiovisuaalisella mediapalvelulla' 
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista mediapalvelun tarjoajan 
toimituksellisen vastuun alaista palvelua, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on 
liikkuvasta kuvasta äänen kanssa tai ilman 
ääntä koostuvien ohjelmien tarjoaminen
tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä.' Tämän direktiivin 
soveltamisalaan eivät kuulu painetut ja 
sähköiset lehdet eikä mikään palvelu, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on 
sellaisten uutisten lähettäminen, joissa 
audiovisuaalinen osuus ei ole ensisijainen. 
Lehdistönvapautta koskevia kansallisia 
perustuslaillisia määräyksiä on 
kunnioitettava.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin soveltamisala liittyy televisioon ja television 
kaltaisiin palveluihin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, ja tunnustetaan 
"joukkotiedotusvälineiden" ja "yksityisluonteiden median" välinen ero.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 125
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä;

(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista mediapalvelujen tarjoajan 
toimituksellisen vastuun alaista palvelua, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota 
ohjelmia, jotka koostuvat liikkuvan kuvan 
tarjoamisesta äänen kanssa tai ilman ääntä
tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä siten, että ne täyttävät sekä 1(c) 
artiklan mukaista televisiolähetysten 
tarjoajaa että 1(e) artiklan mukaista 'ei-
lineaarista palvelua' koskevat vaatimukset;

Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät 
kuulu painetut ja sähköiset lehdet, joissa 
audiovisuaalinen osuus ei ole ensisijainen. 
Lehdistönvapautta koskevia kansallisia 
perustuslaillisia määräyksiä on 
kunnioitettava.

Or. de

Perustelu

"Audiovisuaaliset mediapalvelut" on televisiolähetysten (myös lineaaristen palvelujen) ja ei-
lineaaristen palvelujen yleistermi. Audiovisuaalisten mediapalvelujen ja muiden 
audiovisuaalisten palvelujen eron selventämiseksi on tehtävä selväksi, että liikkuvan kuvan 
tarjoaminen koostuu ohjelmista, joita koskeva toimituksellinen vastuu on mediapalvelun 
tarjoajalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 126
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä;

(a) ’audiovisuaalisella mediapalvelulla’
yhteisön perustamissopimuksen 49 ja 50 
artiklan mukaista palvelua, jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on liikkuvan 
kuvan tarjoaminen äänen kanssa tai ilman 
ääntä tiedonvälitys-, viihdytys- tai 
valistustarkoituksessa yleisölle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY  2 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen 
välityksellä, niihin liittyvät teksti-tv -
palvelut mukaan luettuna.

Or. de

Perustelu

On välttämätöntä, että direktiivi koskee myös teksti-tv:tä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 127
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) ’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla 
sisältö organisoidaan;

(b) ’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla 
sisältö organisoidaan. Tämä määritelmä ei 
koske luonnollisia tai oikeushenkilöitä, 
jotka vain niputtavat tai lähettävät sisältöä
tai tarjoavat mediapalvelujen paketteja, 
joita koskeva toimituksellinen vastuu on 
kolmansilla osapuolilla. 

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalan piiriin eivät kuulu luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka vain 
kokoavat tai lähettävät sisältöä tai tarjoavat mediapalvelujen paketteja, joita koskeva 
toimituksellinen vastuu on kolmansilla osapuolilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 128
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) ’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla 
sisältö organisoidaan;

(b) ’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla 
sisältö organisoidaan. Tämä määritelmä ei 
koske palveluja, jotka koostuvat vain 
kolmannen osapuolen sisällön 
niputtamisesta, lähettämisestä, 
säilyttämisestä tai välittämisestä; 

Or. en

Perustelu

Palvelujen, jotka koostuvat vain kolmannen osapuolen sisällön niputtamisesta, 
lähettämisestä, säilyttämisestä tai välittämisestä, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalan 
piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 129
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) ’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla
sisältö organisoidaan;

(b) ’lineaarisen audiovisuaalisen 
mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen 
mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön 
valinnasta ja joka määrää siitä, missä
järjestyksessä sisältö lähetetään;

Or. en

Perustelu
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Ks. 1 artiklan a kohtaa koskevat perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 130
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) "lineaarisella palvelulla (esim. 
televisiolähetyksellä): audiovisuaalista 
mediapalvelua, joka koostuu koodatussa tai 
avoimessa muodossa olevan televisio-
ohjelman alkuperäislähetyksestä
määräämättömän monelle mahdolliselle 
katsojalle, joille mainitut kuvat välitetään 
tai lähetetään samanaikaisesti 
lähetysmuodosta riippumatta. 

Or. de

Perustelu

Lineaarisen palvelun määritelmän on korostettava myös sitä, että mainitut palvelut ovat 
teknologianeutraaleja.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 131
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) 'lineaarisella palvelulla' tai  
’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
aikajärjestyksessä esitettävät ohjelmat 
lähetetään määräämättömälle 
potentiaalisten käyttäjien joukolle 
samanaikaisesti ajankohtana, jonka 
mediapalvelujen tarjoaja päättää ohjelma-
aikataulun mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 132
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) ’televisiolähetystoiminnan’ tai 
'televisiolähetyksen' kaltaisella
'lineaarisella palvelulla' lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta laatimansa
ohjelma-aikataulun perusteella;

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää direktiivin tärkeimpiin kuuluvan käsitteen: lineaariset palvelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 133
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
sisältö lähetetään samanaikaisesti 
määräämättömän monelle mahdolliselle 
käyttäjälle;

Or. en

Perustelu



PE 376.424v01-00 82/95 AM\622816FI.doc

FI

Lineaaristen palvelujen määritelmän olisi perustuttava yhteyteen, jossa käyttäjät käyttävät 
sisältöä. Tästä on kysymys määriteltäessä käyttäjien sääntelysuojan tarvetta.

Toimituksellisten päätösten tekijöiden määrittäminen sisältöasetuksen yhteydessä saattaa 
muodostua entistä vaikeammaksi sääntelijöille. Myös itse ohjelma-aikataulun käsite ja 
ohjelma-aikataulun käyttäminen saattaa joutua perustavaa laatua olevien muutosten 
kohteeksi tulevien vuosien aikana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 134
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) 'lineaarisella palvelulla',
'televisiolähetystoiminnalla' tai 
'televisiolähetyksellä' mitä tahansa 
lähetystapaa hyödyntävää eri ohjelmien 
lähetystä salaamattomana tai salatussa 
muodossa ja kronologisessa järjestyksessä.
Nämä ohjelmat lähetetään käyttäjän 
laitteeseen mediapalveluiden tarjoajan
määrittelemänä ajankohtana ohjelma-
aikataulun mukaisesti;

Or. xm

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 135
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jolle on 
luonteenomaista monipuolisesta 
toimitetusta sisällöstä koostuvien ohjelmien 
tarjoaminen aikajärjestyksessä ja jossa 
mediapalvelun tarjoaja päättää tietyn 
ohjelman lähetysajankohdasta ja laatii 
ohjelma-aikataulun;

Or. en

Perustelu

Lineaaristen mediapalvelujen on koostuttava ainoastaan televisio-ohjelmien tarjoamisesta. 
Tästä on kysymys vain siinä tapauksessa, että mediapalvelujen tarjoaja määrittää
monipuolisesta toimitetusta sisällöstä koostuvien ohjelmien tarjoamisesta ohjelma-aikataulun 
mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Tarkistus 136
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan d alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(d) ’lähetystoiminnan harjoittajalla’
lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajaa;

(d) ’lähetystoiminnan harjoittajalla’ televisio-
ohjelmien ja lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajaa;

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään lineaaristen palvelujen käsitettä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 137
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
käyttäjä päättää mediapalvelun tarjoajan 
valitseman sisältövalikoiman pohjalta 
tietyn ohjelman lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, joka koostuu 
mediapalvelun tarjoajan toimittamasta ja 
kokoamasta audiovisuaalisen materiaalin 
tarjonnasta, ja jossa käyttäjä itse pyytää
tietyn ohjelman lähettämistä. 

Or. de

Perustelu

Selventää "ei-lineaarisen palvelun tilauspohjalta toimivaksi mediapalveluksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 138
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
käyttäjä päättää mediapalvelun tarjoajan 
valitseman sisältövalikoiman pohjalta 
tietyn ohjelman lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, joka 
välitetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/21/EY 2 
artiklan a kohdassa tarkoitetun sähköisen 
viestintäverkon välityksellä, mukaan 
luettuina kaapeli-, satelliitti- ja 
maanpäällinen televisio, IP-televisio  ja 
matkapuhelinverkot, joita koskevat 
seuraavat lisävaatimukset:

– käyttäjä esittää henkilökohtaisen 
pyynnön erityisestä palvelusta 
(tilauspalvelu mukaan luettuna) 
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman perusteella;

– palveluun kuuluu sisältö, joka on 
sellaista, mikä sopii näytettäväksi 
lineaarisessa palvelussa, esimerkiksi 
täyspitkät elokuvat, urheilutapahtumat ja 
ohjelmat, jotka ovat valmiiksi 
televisiojakeluun sopivaa formaattia kuten 
tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, 
lastenohjelmat ja alkuperäiset draamat;



AM\622816FI.doc 85/95 PE 376.424v01-00

FI

– palvelu tarjotaan samoille 
massamarkkinoille kuin lineaariset 
palvelut;

– palvelu perustuu monipuolisen 
ohjelmatarjonnan jakeluoikeuksien 
omistamiseen;
– formaatti, esitystapa ja menetelmät, jotka 
koskevat palvelun käyttöä, voivat johtaa 
siihen, että käyttäjä odottaa vastaavaa 
sääntelyyn perustuvaa suojelua kuten 
lineaarisissa palveluissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus tukee esittelijän pyrkimystä laajentaa direktiivin soveltamisalaa siten, että se koskee 
TV:n kaltaisia palveluja ei-lineaarisella alalla ja lisää kaksi kriteeriä esittelijän ehdotukseen 
verrattuna (samat markkinat ja monipuolisen ohjelmatarjonnan omistaminen). Tarkistuksella 
pyritään myös parantamaan esittelijän toista kriteeriä ( "koostuu ohjelmista" -termiä
ehdotetaan termin "koostuu sisällöstä" tilalle), jotta direktiivin soveltamisala ei paisuisi liian 
laajaksi.

Tämä on myös komissio oman ehdotuksen mukaista. Johdanto-osan 13 ja 14 kappaleessa 
todetaan, että direktiiviä olisi sovellettava vain palveluihin jotka ovat luonteeltaan 
"joukkotiedotusvälineitä". Kaksi muuta kriteeriä auttavan tämän tavoitteen määrittelyä ei-
lineaarisella alalla:

a) direktiivin soveltamisalan laajentamista on perusteltu oletetulla tarpeella varmistaa 
perinteisten lähetystoiminnan harjoittajien ja ei-lineaaristen palvelujen harjoittamisen 
"yhtäläiset toimintaedellytykset". Tästä on seurauksena se, että velvoitteita olisi asetettava 
vain niille ei-lineaaristen palvelujen tarjoajille, jotka toimivat samoilla markkinoilla 
perinteisten lähetystoiminnan harjoittajien kanssa. EU:n kilpailulainsäädäntö kytkee 
markkinoiden määritelmän osittain tarjoamispuolen korvaamisen potentiaaliin. 
Audiovisuaalisten palvelujen alalla mainittua potentiaalia rajoittavat monipuolisen 
ohjelmatarjonnan kokoamisen vaatima aika ja rahoitus. 

b) vain monipuolisia palveluja tarjoavat palvelujen tarjoajat voivat saavuttaa samat 
massamarkkinat kuin lähetystoiminnan harjoittajat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 139
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
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1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn tai 
ohjelmatyypin lähetysajankohdasta tai 
pystyy vaikuttamaan siihen, tai jossa 
mediapalvelujen tarjoaja mukauttaa 
palvelun vastaamaan käyttäjien valintoja;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan paremmin huomioon erilaiset tavat, joilla palvelut voidaan 
mukauttaa vastaamaan käyttäjien odotuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 140
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
esittää erityisen mediapalvelun 
lähettämistä koskevan yksittäisen pyynnön  
mediapalvelun tarjoajan tarjoaman 
sisältövalikoiman pohjalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 141
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 
käyttäjä päättää mediapalvelun tarjoajan 
valitseman sisältövalikoiman pohjalta 
tietyn ohjelman lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’ kaikkea 
audiovisuaalista mediapalvelua, joka ei ole 
lineaarista palvelua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Tarkistus 142
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
pyytää erikseen jonkin tietyn 
audiovisuaalisen mediapalvelun 
lähettämistä eriytetyn, mediapalvelujen 
tarjoajan toimituksellisessa toteutuksessa 
laaditun tarjouksen pohjalta;

Or. it

Perustelu

"Ei-lineaaristen palvelujen" käsite on tärkeää määritellä palveluntarjoajan toimituksellisessa 
toteutuksessa laadituksi mediapalveluksi, joka on saatavilla käyttäjän pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 143
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
määrittää mediapalvelun tarjoajan 
valitseman sisältövalikoiman pohjalta tietyn 
ohjelman lähetysajankohdan tai kriteerit, 
joiden perusteella määritellään, missä
järjestyksessä sisältö välitetään käyttäjälle;
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella direktiivin tekstiin sisällytetään atk-ohjelmiston avulla tuotetut, 
henkilökohtaiseen valintaan perustuvat ei-lineaariset palvelut. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 144
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
esittää erityistä mediapalvelua koskevan 
yksittäisen pyynnön ja päättää
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta mainitun
palvelun ohjelman lähetysajankohdasta;

Or. en

Perustelu

Ei-lineaaristen audiovisuaalisten mediapalvelujen määrittämisen yhteydessä on korostettava, 
että kuluttaja voi esittää erityistä mediapalvelua koskevan pyynnön. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 145
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, joka 
toimitetaan elektronisen 
tietoliikenneverkon kautta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY 2 artiklan a kohdassa 
tarkoitetulla tavalla ja jossa käyttäjä päättää
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta henkilökohtaisesti 
pyytämällä sekä johon liittyy lisäksi 
seuraava erityispiirre: käyttäjä esittää
henkilökohtaisen pyynnön erityisestä
palvelusta (tilauspalvelu mukaan luettuna) 
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman perusteella;

Or. xm

Perustelu

Lineaaristen ja ei-lineaaristen audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia koskevaan 
direktiiviin sisällytetty teknologianeutraaliuden periaate ei edellytä lähetystekniikoiden 
erittelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 146
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan e alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
päättää mediapalvelun tarjoajan valitseman
sisältövalikoiman pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
määrittää yksittäisellä pyynnöllä
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman pohjalta toimitetun ja 
kootun ohjelman lähetysajankohdan;

Or. en

Perustelu

Lineaaristen palvelujen määritelmän olisi perustuttava yhteyteen, jossa käyttäjät käyttävät 
sisältöä. Tästä on kysymys määriteltäessä käyttäjien sääntelysuojan tarvetta. Tarkistus 
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selventää myös "ei-lineaarinen palvelu" -termin tilatuksi mediapalveluksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 147
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan f alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen yhteydessä äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön julkista kuvaa;

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osana äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen oikeushenkilön 
julkista kuvaa;

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 148
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan f alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osana äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen oikeushenkilön 
julkista kuvaa;

Or. en
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Perustelu

Ks. johdanto-osan 13 kappaletta koskeva tarkistus sen selvennyksen osalta, joka koskee 
direktiivin ulottamista koskemaan ei-lineaarisia palveluja. Alkuperäinen sanamuoto jättää
avoimeksi sen mahdollisuuden, että mainosten osalta joudutaan noudattamaan kaikkia 
lineaarisia tv-lähetyksiä koskevia velvoitteita (esimerkiksi siten, että mainokset eivät sisälly 
lineaariseen lähetysaikatauluun, vaan ne tuodaan esille tilaamalla ne interaktiivisen palvelun 
kautta nappia painamalla). Ei-lineaariset mainokset ovat todellisuudessa katsojan valvonnan 
alaisia, minkä vuoksi ei ole mitään ilmeistä syytä, miksi niiden pitäisi olla tiukemman 
valvonnan alaisia kuin esimerkiksi aikakauslehtien mainokset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 149
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan f alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen yhteydessä äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön julkista kuvaa;

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen yhteydessä tai niihin 
sisältyen äänen kanssa tai ilman ääntä
lähetettävää liikkuvaa kuvaa, jonka 
tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti 
edistää taloudellista toimintaa harjoittavan 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
tavaroiden tai palvelujen myyntiä taikka 
kyseisen oikeushenkilön julkista kuvaa 
maksua tai muuta samankaltaista 
vastiketta vastaan taikka oman toimintansa 
tueksi;

Or. en

Perustelu

Määritelmään olisi sisällytettävä selkeästi mainittua viestintää koskeva taloudellinen tai muu 
vastike.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 150
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
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1 artiklan f alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen yhteydessä äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön julkista kuvaa;

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osana äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan oikeushenkilön tavaroiden tai 
palvelujen myyntiä taikka kyseisen 
oikeushenkilön julkista kuvaa;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto selventää sen, että audiovisuaaliset kaupalliset tiedotukset lähetetään 
osana audiovisuaalista lähetyspalvelua. Tässä otetaan huomioon uusien mediapalvelujen 
suurempi toimivuus ja se tosiasia, että käyttäjä valvoo enemmän kuluttamiaan 
audiovisuaalisia kaupallisia tiedotuksia.   

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 151
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(h) ’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(h) ’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen. 
Se sisältää myös  piilovaikuttavan ja 
tunnistamattoman tarkoituksellisen 
mainonnan. Tällainen esittäminen 
katsotaan tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se 
tehdään maksua tai muuta samankaltaista 
vastiketta vastaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 152
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
mediapalvelun tarjoajan tarkoituksena on 
käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan. 

Or. de

Perustelu

Piilomainonnan kieltämisen olisi koskettava televisiopalvelujen tarjoajien lisäksi myös 
kaikkia audiovisuaalisten palvelujen tarjoajia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis

Tarkistus 153
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa
johtaa yleisöä harhaan esittämisen luonteen 
suhteen; tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(h) ’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se pyrkii
johtamaan yleisöä harhaan esittämisen 
luonteen suhteen; tällainen esittäminen 
katsotaan tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se 
tehdään maksua tai muuta samankaltaista 
vastiketta vastaan;

Or. en

Perustelu

Termin "saattaa johtaa" korvaaminen termillä "pyrkii johtamaan" vahvistaa tulkintaa siitä, 
mitä "piilomainonta" voi tarkoittaa ja tuo selkeyttä mediapalvelujen tarjoajille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 154
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(h) ’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
mediapalvelun tarjoaja tarkoituksena on 
käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

Or. en

Perustelu

Piilomainonta on kuluttajan kannalta haitallista ja näin ollen sen olisi kiellettävä sekä
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lineaarisissa että ei-lineaarisissa palveluissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 155
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 156
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan h alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(h)’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
lähetystoiminnan harjoittajan tarkoituksena 
on käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

(h) ’piilomainonnalla’ tavaranvalmistajan tai 
palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, 
nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista 
tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että
mediapalvelun tarjoaja tarkoituksena on 
käyttää kyseistä esittämistä
mainostarkoituksessa ja että se saattaa johtaa 
yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen; 
tällainen esittäminen katsotaan 
tarkoitukselliseksi erityisesti, jos se tehdään 
maksua tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan;

Or. en

Perustelu

Piilomainonta on haitallista ja se olisi kiellettävä kaikissa tämän direktiivin soveltamisalan 
piiriin kuuluvissa palveluissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Tarkistus 157
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, 
jossa audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki 
tai näitä koskeva viittaus yleensä maksua 
tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan.”

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ks. 3 h artiklaan liittyvien tarkistusten perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms



AM\622816FI.doc 97/95 PE 376.424v01-00

FI

Tarkistus 158
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, 
jossa audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki 
tai näitä koskeva viittaus yleensä maksua 
tai muuta samankaltaista vastiketta 
vastaan.”

(k) tuotantotuella kaikenlaisia 
audiovisuaalisia mediapalveluja, joissa 
ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi tuote, 
palvelu, tavaramerkki, joka on välttämätön 
journalistisista tai luovista syistä, 
tapauksissa joihin ei liity maksua eikä
muuta vaikutusta eikä mainostajalla tai 
tavaramerkin omistajalla ole mitään 
toimituksellista vaikutusta eikä aiheetonta 
korostamista.

Or. en

Perustelu

Artiklan tässä kohdassa määritellään käyttöön otettu uusi "tuotantotuen" määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 159
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.”

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoittelun oikeudellinen määritelmä
ei sisällä ohjelmissa myönnettyjä palkintoja 
eikä ohjelmissa esiintyviä merkkituotteita.

Or. en

Perustelu

Tuotesijoittelun määritelmään olisi sisällytettävä selkeä vaatimus maksun tai samankaltaisen 
vastikkeen suorittamisesta, jotta soveltamisalan ulkopuolelle voidaan jättää tapaukset, joissa 
tuotteet toimivat ohjelman riippumattomana osana, ja jotta niiden sisällyttäminen perustuu 
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riippumattomaan toimitukselliseen päätökseen - kaupallisen päätöksen sijasta. Lisäksi on 
tärkeää, että uusi tuotesijoittelua koskeva asetus ei kiellä erehdyksessä jo olemassa olevia ja 
laillisesti harjoitettavia tuotesijoittelun muotoja ohjelmien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 160
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.”

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
lineaarisiin audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin sisällytetään tuote, palvelu, 
tavaramerkki tai näitä koskeva viittaus 
audiovisuaalisen medianpalvelujen 
tarjoajalle toimitettua maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan."

Or. en

Perustelu

Tuotesijoittelu on määriteltävä tuotesijoitteluksi vain todellisten maksujen tapauksissa. 

Tuotesijoittelua koskevia säännöksiä olisi sovellettava vain lineaarisiin palveluihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 161
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.”

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään täsmällisesti ja tahdikkaasti 
tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva 
viittaus yleensä maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan.”

Or. fr
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Perustelu

Tuotesijoittelun täsmällisyyden ja tahdikkuuden tavoitteena on säilyttää audiovisuaalisten 
mediapalvelujen laatu ja objektiivisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 162
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.
Tuotesijoittelun oikeudelliseen 
määritelmään eivät sisälly ohjelmissa 
luovutetut palkinnot eivätkä tuotemerkin 
myynninedistämiseen ohjelmissa käytetyt 
tuotteet.

Or. es

Perustelu

Määritelmästä "tuotesijoittelu" on poistettava ne tapaukset, joissa tuotteet ovat riippumaton 
osa ohjelmaa (esimerkiksi satunnaiset esineet) ja joiden mukaan ottaminen perustuu 
riippumattomaan toimitukselliseen eikä kaupalliseen päätökseen.  Mikäli näin ei tehdä, 
tuotesijoittelua koskevilla säännöillä on kielteinen vaikutus toimituksellisiin päätöksiin 
käyttää jokapäiväiseen elämään liittyviä esineitä audiovisuaalisessa tuotannossa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 163
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin
sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus yleensä maksua tai 
muuta samankaltaista vastiketta vastaan.”

(k) ’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista 
audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa 
lineaarisiin ohjelmiin sisällytetään tuote, 
palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva 
viittaus maksua vastaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää sen, että tämä säännös koskee pääasiassa vain lineaarisia palveluja ja 
niissä esiintyviä ohjelmia.

Termi "yleensä maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan" jättää tuotesijoittelun 
määritelmän liian laajaksi. On todennäköistä, että mainittu määritelmä kattaa kaikki 
tuotteiden ja palvelujen muodot, jotka ovat tunnistettavissa maksutta lähetettävässä
ohjelmassa. Tämä tunnetaan satunnaisena sijoittelua, jolla ei ole mitään kaupallista 
tarkoitusta, minkä vuoksi sitä ei tule määrittää tuotesijoitteluksi asianomaisissa säännöksissä. 
Itse asiassa on mahdotonta varmistua siitä, että asiasta on tehty sopimus ilman jonkin 
muotoista maksua, joka johtaa sopimusvelvoitteeseen sijoittaa asianomainen tuote 
ohjelmaan. Ilman mainittua sopimusvelvoitetta sijoittelua ei voida pitää kaupallisena 
viestintänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 164
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(ka) 'eurooppalaisilla teoksilla' 
tarkoitetaan:
(a) yhteisön jäsenvaltioista peräisin olevia 
teoksia;
(b) teoksia, jotka ovat peräisin Euroopan 
neuvoston laatiman rajat ylittäviä
televisiolähetyksiä koskevan Euroopan 
yleissopimuksen sopimuspuolina olevista 
Euroopan kolmansista maista, jos teokset 
täyttävät 2 kohdassa säädetyt edellytykset;
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(c) teoksia, jotka on tuotettu 
yhteistuotantoina Euroopan yhteisön ja 
kolmansien maiden välisten, 
audiovisuaalialaan liittyvien sopimusten 
puitteissa ja jotka täyttävät kussakin 
tällaisessa sopimuksessa määritellyt ehdot.
b ja c kohdan säännösten soveltamisen 
ehtona on, että jäsenvaltioista peräisin 
olevat teokset eivät ole syrjintätoimien 
kohteina asianomaisissa kolmansissa 
maissa.
2. Teokset ovat 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja teoksia, jos ne on 
pääosin tehty yhdessä tai useammassa 1 
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetussa 
valtiossa asuvien tekijöiden ja 
työntekijöiden myötävaikutuksella ja jos 
teokset täyttävät jonkin seuraavista 
kolmesta edellytyksestä:
(a) teosten yksi tai useampi tuottaja on 
sijoittautunut yhteen tai useampaan edellä
tarkoitetuista valtioista; tai
(b) teosten tuotantoa johtaa ja 
todellisuudessa valvoo yksi tai useampi 
tuottaja, joka on sijoittautunut yhteen tai 
useampaan edellä tarkoitetuista valtioista; 
tai
(c) näistä valtioista olevien yhteistuottajien 
osuus on yli puolet yhteistuotannon 
kokonaiskustannuksista ja yhteistuotantoa 
ei valvo yksi tai useampi näiden valtioiden 
ulkopuolelle sijoittautunut tuottaja.
3. Teoksia, jotka eivät ole 1 kohdassa 
tarkoitettuja eurooppalaisia teoksia, mutta 
jotka on tehty pääosin yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa asuvien 
tekijöiden ja työntekijöiden 
myötävaikutuksella, on pidettävä
eurooppalaisina sillä edellytyksellä, että
yhteisön yhteistuotantokumppanit
osallistuvat suurimmalta osin 
kokonaistuotantokustannuksiin eikä
tuotantoa valvo yksi tai useampi 
jäsenvaltioiden ulkopuolelle sijoittunut 
tuottaja.

Or. en
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Perustelu

Eurooppalaisten teosten määritelmä olisi sisällytettävä tähän 1 artiklan 2 kohtaan erillisen 
artiklan sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 165
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k a) "uutistoimistolla" audiovisuaalisten 
uutisten tukkutoimittajaa, joka toimittaa 
uutisia lineaarisille audiovisuaalisille 
mediapalveluille, ei palveluja, jotka 
toimitetaan suoraan suurelle yleisölle." 

Or. en

Perustelu

Lisämääritelmän tarkoituksena on selventää ja tiukentaa 3 artiklan b kohtaan sisältyvää
oikeutta "käyttää lyhyitä uutisraportteja". Tarkistus rajoittaa erityisesti alkuperäisen 
ehdotuksen termin "välittäjät" koskemaan vain uutistoimistoja, ja niitäkin vain siinä
yhteydessä, kun ne tarjoavat palveluja lähetystoiminnan harjoittajille. Määritelmä perustuu 1 
artiklan d kohtaan sisältyvään lähetystoiminnan harjoittajan määritelmään, sekä
uutistoimistojen määritelmään, joka sisältyy WTO:n palvelukaupan yleissopimukseen 
(GATS). Uutistoimistot toimittavat jo nyt lineaarisille lähetystoiminnan harjoittajille suuren 
osan niiden ulkomaanuutisten pääkohdista, minkä vuoksi ne voivat toimia myös lyhyiden 
uutisraporttien käytännöllisinä ja asianmukaisina toimittajina.   

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 166
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k a) "tiedotusvälineiden yleisö- ja 
levitysosuuksilla" arviota radio- tai 
televisiolähetyksen 
kuuntelijoiden/katsojien/lukijoiden 
määrästä.
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Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön yleisöosuuksien 
määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Tarkistus 167
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k a) "tiedotusvälineiden yleisö-, laatu-, 
suosituimmuus- ja levitysosuuksilla" 
arviota radio- tai televisiolähetyksen 
kuuntelijoiden/katsojien/lukijoiden 
määrästä.

Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön yleisöosuuksien 
määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Tarkistus 168
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k a) "tutkimusten toteuttajalla" 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka vastaa tiedotusvälineiden yleisö-, 
suosituimmuus-, laatu- ja 
levitysosuuksia koskevien tutkimusten 
järjestämisestä ja/tai toteuttamisesta.

Or. it
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Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön yleisöosuuksien ja 
tutkimusten toteuttajan määritelmät (ks. 20 a artiklaan (uusi) tehty tarkistus). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis

Tarkistus 169
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k a ja k b alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k a) "tuoteintegroinnilla" tapauksia, 
joissa henkilö tai näyttelijä mainostaa 
avoimesti jotakin tuotetta, joissa mainittu 
tuote integroidaan ohjelman 
käsikirjoitukseen, ja joka sellaisenaan 
vaikuttaa mediapalvelun tarjoajan 
vastuuseen ja toimitukselliseen 
riippumattomuuteen; 

(k b) "aiheettomalla korostamisella" 
tuotteen tunkeilevaa visuaalista esittämistä
ruudulla." 

Or. en

Perustelu

Kolmen termin, tuotesijoittelun, tuoteintegroinnin ja aiheettoman korostamisen määritelmien 
erottaminen toisistaan parantaa katsojan suojelua ja mediapalvelujen tarjoajan 
oikeusvarmuutta. 
Tämä merkitsee sitä, että missään ohjelmassa kaupallista tuotetta tai palvelua ei voida 
korostaa aiheettomasti. On korostettava, että kaikki viittaukset kaupalliseen tuotteeseen tai 
palveluun on rajoitettava siihen, mikä on perusteltavissa itse ohjelman toimituksellisilla 
vaatimuksilla.  
Toisaalta tuoteintegroinnin selkeä määrittely mahdollistaa toimituksellisen 
riippumattomuuden suojaamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 170
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k b alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)
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(k b) "ohjelman suosituimmuusosuudella" 
arviota radio- tai televisiolähetyksen 
kuuntelijoiden/katsojien/lukijoiden jotakin 
ohjelmaa kohtaan osoittamasta 
arvostuksesta. ”

Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön ohjelman 
suosituimmuusosuuden määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 171
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan k c alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(k c) "ohjelman laatuosuudella" arviota 
ohjelmaa koskevista arvioista suhteessa 
tiettyihin ennalta määrättyihin 
mittapuihin.

Or. it

Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kannalta on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön ohjelman 
laatuosuuden määritelmä.
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