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jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun 
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Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 172
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

2 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

(a) Korvataan 1 kohdassa ilmaus 
”lähetystoiminnan harjoittajien lähettämät 
televisiolähetykset” ilmaisulla 
”mediapalvelun tarjoajien toimittamat 
audiovisuaaliset mediapalvelut” sekä sana 
”lähetyksiin” sanoilla ”audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin”;

Korvataan 1 kohdassa ilmaus 
”lähetystoiminnan harjoittajien lähettämät 
televisiolähetykset” ilmaisulla 
”mediapalvelun tarjoajien toimittamat 
lineaariset audiovisuaaliset mediapalvelut” 
sekä sana ”lähetyksiin” sanoilla
”audiovisuaalisiin mediapalveluihin”;

Or. en

Perustelu

Lähetystoiminnan harjoittamisen määritelmää on tarkistettava sisältämään palvelut, jotka 
ovat luonteeltaan samanlaisia kuin perinteiset tietyn aikataulun mukaan välitettävät palvelut 
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mutta joita tarjotaan eri tavoin.

Direktiiviä ei kuitenkaan pitäisi ulottaa ei-lineaarisiin palveluihin, joita olisi edelleen 
säänneltävä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin mukaisesti "tietoyhteiskunnan 
palveluina".

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 173
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(a a) Lisätään 2 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
1 a. Jäsenvaltiot ja komissio takaavat 
toimivaltansa mukaisesti 
audiovisuaalipalvelujen 
monimuotoisuuden, vapauden ja 
riippumattomuuden.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 174
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

2 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) Korvataan 2 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittajat” sanoilla 
”mediapalvelun tarjoajat”;

Korvataan 2 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittajat” sanoilla 
”lineaarisen mediapalvelun tarjoajat”;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 175
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

2 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Korvataan 3 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittajan” sanoilla 

Korvataan 3 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittajat” sanoilla 
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”mediapalvelun tarjoajan” ja sanat 
”lähetystoiminnan harjoittajalla” sanoilla 
”mediapalvelun tarjoajalla”; korvataan 
ilmaus ”lähetysaikoja koskevat 
toimitukselliset päätökset” ilmauksella 
”audiovisuaalista mediapalvelua koskevat 
toimitukselliset päätökset” ja ilmaus 
”lähetyksiä koskevat toimitukselliset 
päätökset” ilmauksella ”audiovisuaalista 
mediapalvelua koskevat toimitukselliset 
päätökset”; korvataan sana 
”televisiolähetystoiminnan” sanoilla 
”audiovisuaalisen mediapalvelutoiminnan”; 
korvataan ilmaus ”jossa se aloitti 
lähetystoiminnan harjoittamisen” 
ilmauksella ”jossa se aloitti toimintansa” ja 
korvataan ilmaus ”lähetysaikoja koskevat 
päätökset” ilmauksella ”audiovisuaalista 
mediapalvelua koskevat päätökset”.

”lineaarisen mediapalvelun tarjoajat” ja 
sanat ”lähetystoiminnan harjoittajalla” 
sanoilla ”lineaarisen mediapalvelun 
tarjoajalla”; korvataan ilmaus ”lähetysaikoja 
koskevat toimitukselliset päätökset” 
ilmauksella ”lineaarista audiovisuaalista 
mediapalvelua koskevat toimitukselliset 
päätökset” ja ilmaus ”lähetyksiä koskevat 
toimitukselliset päätökset” ilmauksella 
”lineaarista audiovisuaalista mediapalvelua 
koskevat toimitukselliset päätökset”; 
korvataan sana ”televisiolähetystoiminnan” 
sanoilla ”lineaarisen audiovisuaalisen 
mediapalvelutoiminnan”; korvataan ilmaus 
”jossa se aloitti lähetystoiminnan 
harjoittamisen” ilmauksella ”jossa se aloitti 
toimintansa” ja korvataan ilmaus 
”lähetysaikoja koskevat päätökset” 
ilmauksella ”lineaarista audiovisuaalista 
mediapalvelua koskevat päätökset”.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 176
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a Jäsenvaltiot voivat ei-lineaaristen 
palvelujen yhteydessä ryhtyä toimiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY (sähköisestä 
kaupankäynnistä annettu direktiivi) 
3 artiklan 3–5 kohdan ja 12 artiklan 
3 kohdan mukaisesti."

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2 artiklaan olisi lisättävä uusi kohta, jossa tehdään selväksi, että jäsenvaltiot 
voivat määrätä kieltoja myös ei-lineaaristen palvelujen yhteydessä, kuten tähänkin saakka 
sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 177
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Kun mediapalvelujen tarjoajan 
päätoimipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, 
mutta pääosa sen taloudellisista 
resursseista on lähtöisin toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavista lineaarisista tai
ei-lineaarisista audiovisuaalipalveluista, 
sen katsotaan olevan sijoittautunut 
jälkimmäiseen jäsenvaltioon, johon pääosa 
sen toiminnasta on keskittynyt."

Or. fr

Perustelu

On syytä lisätä taloudellinen peruste palveluntarjoajan sijoittautumismaan tai -valtion 
määrittämiseksi, sillä se on neutraali ja tehokas kriteeri.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 178
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN E ALAKOHTA
2 artiklan 5 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

(e) Korvataan 5 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittaja” sanoilla 
”mediapalvelun tarjoaja” ja korvataan 
viittaus ”52 artiklassa” viittauksella 
”43 artiklassa”.

(e) Korvataan 5 kohdassa sanat 
”lähetystoiminnan harjoittaja” sanoilla 
”audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoaja” 
ja korvataan viittaus ”52 artiklassa” 
viittauksella ”43 artiklassa”.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 179
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN F ALAKOHTA
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2 artiklan 6 kohdan 1 a–b alakohta (uusi)(direktiivi 89/552/ETY)

Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluihin, 
joissa lineaarinen audiovisuaalinen sisältö 
on vain satunnaista eikä ole palvelun 
päätarkoitus.
Tämän direktiivin ulkopuolelle jäävät 
sähköiset sanoma- ja aikakauslehdet tai 
kirjat, kun visuaalinen sisältö on suurelta 
osin staattista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 180
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN G ALAKOHTA

2 artiklan 7 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

7. Jäsenvaltio voi väärinkäytöksiä tai 
vilpillistä menettelyä ehkäistäkseen toteuttaa 
aiheellisia toimenpiteitä sellaista toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunutta mediapalvelun 
tarjoajaa vastaan, joka kohdistaa toimintansa 
kokonaan tai suurimmaksi osaksi ensin 
mainitun jäsenvaltion alueelle. Ensin 
mainitun jäsenvaltion on esitettävä todisteet 
tällaisesta toiminnasta tapauskohtaisesti.

7. Jäsenvaltio voi väärinkäytöksiä tai 
vilpillistä menettelyä ehkäistäkseen toteuttaa 
tämän direktiivin ulkopuolisella yleiseen 
järjestykseen liittyvällä alalla aiheellisia 
toimenpiteitä sellaista toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunutta mediapalvelun tarjoajaa 
vastaan, joka kohdistaa toimintansa 
kokonaan tai suurimmaksi osaksi ensin 
mainitun jäsenvaltion alueelle. Ensin 
mainitun jäsenvaltion on esitettävä todisteet 
tällaisesta toiminnasta tapauskohtaisesti. 
Jäsenvaltioiden ei pidä haitata palvelujen 
vapaata liikkuvuutta perusteilla, joita 
tämän direktiivin mukainen 
yhteensovittaminen koskee.

Or. en

Perustelu

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
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public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 181
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA
2a artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

b) korvataan 2 kohdassa ilmaus ”22 a 
artiklan” ilmauksella ”3 e artiklan”.

b) korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltiot voivat tilapäisesti poiketa 
1 kohdasta, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) toisesta jäsenvaltiosta tulevassa 
televisiolähetyksessä rikotaan ilmiselvästi, 
törkeästi ja vakavasti 22 artiklan 1 tai 
2 kohdan ja/tai 3 d ja 3 e artiklan 
säännöksiä,
d) lähetystoiminnan harjoittaja on 
edeltävien 12 kuukauden aikana rikkonut a 
alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä 
vähintään kaksi kertaa,
c) kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut 
kirjallisesti televisiolähetystoiminnan 
harjoittajalle ja komissiolle väitetystä 
säännösten rikkomisesta ja toimenpiteistä, 
joita se aikoo toteuttaa, jos tällainen 
säännösten rikkominen toistuu,
d) neuvotteluissa lähettävän jäsenvaltion ja 
komission kanssa ei ole päästy 
sovintoratkaisuun 15 päivän kuluessa c 
alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja 
väitetty säännösten rikkominen jatkuu.
Komissio päättää kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun sille ilmoitettiin 
jäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä, 
ovatko toimenpiteet sopusoinnussa yhteisön 
oikeuden kanssa. Jos päätös on kielteinen, 
jäsenvaltion on kiireellisesti lopetettava 
kyseisten toimenpiteiden toteuttaminen.
3. Edellä 2 kohta ei rajoita minkään 
kyseisestä rikkomisesta aiheutuvan 
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menettelyn, oikeussuojakeinon tai 
seuraamuksen soveltamista jäsenvaltiossa, 
jonka lainkäyttövaltaan kyseessä oleva 
lähetystoiminnan harjoittaja kuuluu."

Or. en

Perustelu

Ensimmäisestä kohdasta tehtävien poikkeusten sekä niiden tapauksessa asetettavien ehtojen 
on katettava kaikki audiovisuaaliset palvelut eikä ainoastaan televisiolähetyksiä. Erityisesti 
alaikäisten suojelun osalta myös ei-lineaaristen palvelujen olisi kuuluttava tämän artiklan 
piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 182
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun 
tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia 
tai tiukempia sääntöjä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun 
tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia 
tai tiukempia sääntöjä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, mutta 
tällaisia sääntöjä ei voida soveltaa 
audiovisuaalisten palvelujen tarjoajiin, 
jotka lähettävät toisesta jäsenvaltiosta 
alkuperämaaperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, että on sovellettava alkuperämaaperiaatetta, jotta varmistetaan, että 
palvelujen tarjoajille taataan perustason oikeusvarmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 183
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Jäsenvaltioiden on asianmukaisin keinoin 
ja lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, 
että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat tosiasiallisesti 

2. Jäsenvaltioiden on asianmukaisin keinoin 
ja lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, 
että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat tosiasiallisesti 
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noudattavat tämän direktiivin säännöksiä. noudattavat tämän direktiivin säännöksiä, ja 
huolehdittava asianmukaisista 
seuraamuksista, jotka voivat johtaa jopa 
televisiolähetystoiminnan keskeyttämiseen 
tai toimiluvan peruuttamiseen.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 184
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
vuosittain tietoja direktiivin 
täytäntöönpanosta yhteisön toimielimille.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 185
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

3. Edellä 2 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
edistettävä yhteis- tai 
itsesääntelyjärjestelmien toteuttamista niillä 
osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

Or. en

Perustelu

Sekä yhteis- että itsesääntelyjärjestelmät ovat tehokkaita tapoja panna täytäntöön ja 
vahvistaa direktiivin tavoitteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 186
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

3. Jäsenvaltioiden on niillä osa-alueilla, 
joita tämän direktiivin mukainen 
yhteensovittaminen koskee, edistettävä 
kansallisen tason yhteis- ja 
itsesääntelyjärjestelmiä sääntelyvälineenä, 
joka perustuu valtiollisten välisten elinten 
yhteistyöhön ja itsesääntelyyn. Näiden 
järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

Or. en

Perustelu

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers. Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 187
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä yhteis- ja 
itsesääntelyjärjestelmien soveltamista 
tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanossa. Järjestelmien on oltava 
jäsenvaltioiden toimijoiden laajasti 
hyväksymiä, ja niiden on mahdollistettava 
tehokas sääntöjen noudattamisen valvonta.
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Or. de

Perustelu

Selvennetään, että yhteissääntelyn käsite kattaa myös itsesääntelyn, mikäli lopullinen vastuu 
kuuluu jäsenvaltioille. Lisäksi ilmauksen "laajasti hyväksymiä" olisi viitattava laajaan 
hyväksyntään kussakin jäsenvaltiossa eikä koko yhteisössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 188
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

3. Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi vapaasti 
edistää yhteis- ja/tai 
itsesääntelyjärjestelmien toteuttamista niillä 
osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat jo luoneet toimivat ja tehokkaat itsesääntelyvälineet, joilla 
ratkaistaan tässä direktiivissä käsitellyt mediapolitiikkaa koskevat kysymykset. Näiden 
itsesääntelyvälineiden jatkumista ei pitäisi kyseenalaistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 189
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä itse- ja/tai 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
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mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

Or. en

Perustelu

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.”

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 190
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee. 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

3. Jäsenvaltioiden on edistettävä itse- ja 
yhteissääntelyjärjestelmien toteuttamista 
niillä osa-alueilla, joita tämän direktiivin 
mukainen yhteensovittaminen koskee 
Näiden järjestelmien on oltava keskeisten 
toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on 
mahdollistettava tehokas sääntöjen 
noudattamisen valvonta.

Or. it

Perustelu

On syytä korostaa, että laajassa käytössä olevien ja teknologisesti edistyneiden 
tiedotusvälineiden yhteydessä tiedonsaantioikeutta rajoittavat yksilön ihmisarvon kunnioitus 
sekä siihen liittyvän tiedon luottamuksellisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 191
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

1. Ellei kyseisten lähetystoiminnan 
harjoittajien välillä toisin sovita, 
jäsenvaltiot voivat varmistaa, että muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin sekä kohtuullista 
korvausta vastaan aineistoa yleisöä suuresti 
kiinnostavista tapahtumista, jotka niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluva lähetystoiminnan 
harjoittaja lähettää.

Or. en

Perustelu

Direktiivin sanamuodon olisi heijastettava sitä, että lyhyiden uutisraporttien 
lähettämisoikeutta harjoitetaan perinteisesti kahdenvälisin yhteistyösopimuksin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 192
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia sekä 
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimivia uutistoimistoja ei estetä saamasta 
lyhyitä uutisraportteja varten käyttöönsä 
tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin 
ehdoin aineistoa yleisöä suuresti 
kiinnostavista tapahtumista.

Or. en

Perustelu

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the reference to intermediaries in Recital 
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27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking place 
outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries such as 
news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news agencies 
in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international news 
material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to broadcasters, by 
excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical than real because of 
the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, particularly when a news 
event is unexpected.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 193
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluva
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä kohtuullista korvausta vastaan
ja syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

Or. en

Perustelu

Lyhyiden otosten olisi oltava muiden saatavilla, mukaan luettuna uutistoimistot, kunhan 
oikeuksista maksetaan kohtuullisesti ja ne tunnustetaan julkisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 194
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 

1. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ei estetä 
saamasta lyhyitä uutisraportteja varten 
käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka 
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niiden lainkäyttövaltaan kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

sen lainkäyttövaltaan kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja lähettää.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että direktiivissä säädetään EU:n laajuisesta oikeudesta saada 
käyttöön lyhyitä uutisraportteja.

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

Tarkistus 195
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa, että 
joitakin yhteiskunnallisesti erityisen 
tärkeitä tapahtumia, jotka eivät sisälly 3 a 
artiklan luetteloon, ei lähetetä niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
yksinoikeudella silloin, kun niiden 
merkitys, ennakoimattomuus tai ajan 
puutteeseen liittyvät seikat niin edellyttävät. 
Näiden pyyntöjen yhteydessä noudatetaan 
3 a artiklan 2 kohdassa määritetyn mallin 
mukaisesti laadittua nopeutettua 
tarkistusmenettelyä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 196
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövallan piiriin kuuluvia 
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toimiluvan saaneita lähetystoiminnan 
harjoittajia sekä muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita lähetystoiminnan 
harjoittajia ei estetä saamasta yleisöä 
suuresti kiinnostavista tapahtumista 
tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin 
ehdoin aineistoa, jonka lähettää niiden 
lainkäyttövallan piiriin kuuluva 
lähetystoiminnan harjoittaja, joka saa siitä 
asianmukaisen korvauksen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus oikeudesta lyhyisiin uutisraportteihin ei takaa kansalaisille 
mahdollisuuksia saada tietoa yhteiskunnallisesti tärkeistä tapahtumista. Siksi on luotava 
yhteisön laajuinen oikeus lyhyisiin uutisraportteihin. Lisäksi tällainen säännös palvelisi 
edelleen ajankohtaista tavoitetta, jonka mukaan EY:n direktiivi on saatettava vastaamaan 
Eurooppa-neuvoston vastaavaa yleissopimusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 197
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Lähetystoiminnan harjoittajat voivat 
valita vapaasti lyhyissä uutisraporteissa 
käytettävän aineiston lähetyksestä 
huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan 
signaalista, kunhan ne vähintään nimeävät 
aineistonsa lähteen.

2. Toimiluvan saaneet lähetystoiminnan
harjoittajat voivat joko valita vapaasti 
lyhyissä uutisraporteissa käytettävän 
aineiston lähetyksestä huolehtivan 
lähetystoiminnan harjoittajan signaalista, 
kunhan ne vähintään nimeävät aineistonsa 
lähteen, tai niillä voi itsellään olla pääsy 
tilaisuuteen lyhyiden uutisraporttien 
laatimista varten.

Or. en

Perustelu

Pääsyä itse tilaisuuteen voidaan pitää vaihtoehtona, jolla voidaan saada tarvittavaa aineistoa 
lyhyiden uutisraporttien laatimista varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 198
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Lähetystoiminnan harjoittajat voivat valita 
vapaasti lyhyissä uutisraporteissa 
käytettävän aineiston lähetyksestä 
huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan 
signaalista, kunhan ne vähintään nimeävät 
aineistonsa lähteen.

2. Lähetystoiminnan harjoittajat voivat joko 
valita vapaasti lyhyissä uutisraporteissa 
käytettävän aineiston lähetyksestä 
huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan 
signaalista, kunhan ne vähintään nimeävät 
aineistonsa lähteen, tai he voivat kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön perusteella itse 
saada oikeuden käyttää aineistoa 
lähetystarkoituksiin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten ne varmistavat oikeuden saada käyttöön lyhyitä 
uutisraportteja: antavatko ne käyttöoikeuden aineistoon vai pääsyn signaaliin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 199
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Lähetystoiminnan harjoittajat voivat valita 
vapaasti lyhyissä uutisraporteissa 
käytettävän aineiston lähetyksestä 
huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan 
signaalista, kunhan ne vähintään nimeävät 
aineistonsa lähteen.

2. Lähetystoiminnan harjoittajat voivat valita 
vapaasti ja lähettää lyhyissä uutisraporteissa 
käytettävän aineiston lähetyksestä 
huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan 
signaalista edellyttäen, että ne vähintään 
nimeävät aineistonsa lähteen.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 200
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden Jäsenvaltioiden on varmistettava
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lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajat asettavat helposti, 
suoraan ja pysyvästi vastaanottajien 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat lineaaristen
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat 
asettavat helposti, suoraan ja pysyvästi 
vastaanottajien saataville vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Antaa jäsenvaltioille joustavan mahdollisuuden itse- ja yhteissääntelyn käyttöön.

Direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan lineaarisiin palveluihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 201
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajat asettavat helposti, 
suoraan ja pysyvästi vastaanottajien 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajat asettavat helposti, 
suoraan ja pysyvästi vastaanottajien 
saataville helppokäyttöisen verkko-
osoitteen, josta käy ilmi vähintään seuraavat 
tiedot:

Or. es

Perustelu

Yksinkertaisesti ajan säästämiseksi on suositeltavaa antaa käyttäjälle yksityiskohtaiset tiedot 
sellaisen mekanismin avulla, joka ei pitkitä tarpeettomasti saatavan perintää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 202
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajat asettavat helposti, 

Jäsenvaltioiden on varmistettava
tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaalisten 
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suoraan ja pysyvästi vastaanottajien 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

mediapalvelujen tarjoajat asettavat helposti, 
suoraan ja pysyvästi vastaanottajien 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Kielen olisi oltava johdonmukaista ja annettava jäsenvaltioille joustava mahdollisuus käyttää 
yhteissääntelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 203
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) maantieteellinen osoite, johon 
mediapalvelun tarjoaja on sijoittautunut;

(b) maantieteellinen osoite ja postiosoite, 
johon mediapalvelun tarjoaja on 
sijoittautunut;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini

Tarkistus 204
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan d a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(d a) maininta alaikäisille sopimattomasta
sisällöstä tai tehokkaat 
suodatusjärjestelmät, jotka estävät 
alaikäisiä pääsemästä käsiksi tietoon, joka 
voi vakavasti vahingoittaa heidän fyysistä 
tai psyykkistä kehitystään.

Or. it

Perustelu

3 c artiklassa asetetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia koskevat 
vähimmäissäännöt; kyseisiä sääntöjä ei pidä rajoittaa ainoastaan palveluntarjoajien 
yksilöintiin, vaan niihin on sisällytettävä myös se, että palveluntarjoajien on käytännössä 
suojeltava alaikäisiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 205
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia 
audiovisuaalisia mediapalveluja ei saateta 
tarjolle tavalla, joka voi vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia lineaarisia 
audiovisuaalisia mediapalveluja ei saateta 
tarjolle tavalla, joka voi vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä.

Or. en

Perustelu

Antaa jäsenvaltioille joustavan mahdollisuuden itse- ja yhteissääntelyn käyttöön.

Tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan lineaarisiin palveluihin.

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

Tarkistus 206
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia 
audiovisuaalisia mediapalveluja ei saateta 
tarjolle tavalla, joka voi vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä.

1. Audiovisuaaliset lähetykset ja 
mediapalvelut, jotka voivat vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä, ovat kiellettyjä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kieltoa noudatetaan.

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 207
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia 
audiovisuaalisia mediapalveluja ei saateta 
tarjolle tavalla, joka voi vakavasti haitata 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia audiovisuaalisia 
mediapalveluja ei saateta tarjolle tavalla, 
joka voi vakavasti haitata alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä.

Or. en

Perustelu

Kielen olisi oltava johdonmukaista ja annettava jäsenvaltioille joustava mahdollisuus käyttää 
yhteissääntelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 208
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia audiovisuaalisia 
mediapalveluja ei saateta tarjolle tavalla, 
joka voi vakavasti haitata alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia audiovisuaalisia 
mediapalveluja ja audiovisuaalista 
kaupallista viestintää ei saateta tarjolle 
tavalla, joka voi vakavasti haitata alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä.

Or. en

Perustelu

Artiklan nykyinen muoto on liian rajoittava. Alaikäisten hyvinvoinnin suojeleminen on liian 
tärkeä asia kompromisseihin riippumatta siitä, missä muodossa audiovisuaalista 
mediapalvelua tarjotaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 209
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, 
ettei sellaisten tuotteiden kaupallista 
viestintää, sponsorointia, mainontaa tai 
tuotesijoittelua sallita, jotka on valmistettu 
lapsityövoiman käytön kieltävän 
kansainvälisen oikeuden vastaisissa 
olosuhteissa.

Or. fr

Perustelu

Olisi teennäistä väittää, että suojellaan alaikäisten eettistä kehitystä, jos samaan aikaan 
pyritään kiinnittämään nuorten kuluttajien huomio laittomasti lapsityövoimalla 
valmistettuihin tuotteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini

Tarkistus 210
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
audiovisuaaliset mediapalvelut eivät 
missään tapauksessa välitä 
lapsipornografiaan liittyvää materiaalia 
hallinto- ja rikosoikeudellisten 
seuraamusten uhalla.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioissa tapahtuvien lasten katoamisten ja murhien, pedofiliarikosten, pornografisen 
materiaalin levityksen sekä lasten hyväksikäyttöön ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan 
yllyttävien Internet-sivustojen valossa on erittäin kiireellistä puuttua selkeästi ja 
päättäväisesti tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan, joka vaikuttaa erityisesti viattomiin ja 
haavoittuviin ikäryhmiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini

Tarkistus 211
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 b kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
audiovisuaaliset mediapalvelut tarjoavat 
suodatusjärjestelmiä alaikäisten 
psykofyysiselle kehitykselle haitallisen 
sisällön suodattamiseen.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioissa tapahtuvien lasten katoamisten ja murhien, pedofiliarikosten, pornografisen 
materiaalin levityksen sekä lasten hyväksikäyttöön ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan 
yllyttävien Internet-sivustojen valossa on erittäin kiireellistä puuttua selkeästi ja 
päättäväisesti tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan, joka vaikuttaa erityisesti viattomiin ja 
haavoittuviin ikäryhmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini

Tarkistus 212
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 c kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on kehotettava 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia 
edistämään tiedotuskampanjoita naisiin ja 
alaikäisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä alalla toimivien julkisten tai 
yksityisten yhdistysten ja elinten kanssa.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioissa tapahtuvien lasten katoamisten ja murhien, pedofiliarikosten, pornografisen 
materiaalin levityksen sekä lasten hyväksikäyttöön ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan 
yllyttävien Internet-sivustojen valossa on erittäin kiireellistä puuttua selkeästi ja 
päättäväisesti tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan, joka vaikuttaa erityisesti viattomiin ja 
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haavoittuviin ikäryhmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 213
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 e artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 
keinoin varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut ja 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä eivät 
sisällä aineksia, jotka yllyttävät vihaan 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

1. Audiovisuaaliset lähetykset ja 
mediapalvelut sekä audiovisuaalinen 
kaupallinen viestintä, jotka jollakin tavoin 
yllyttävät vihaan sukupuolen, rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vamman, iän tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella, ovat kiellettyjä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kieltoa noudatetaan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 214
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 e artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 
keinoin varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut ja 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä eivät 
sisällä aineksia, jotka yllyttävät vihaan 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 
keinoin varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut ja 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä eivät 
sisällä aineksia, jotka yllyttävät vihaan 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Sen sijaan niiden on varmistettava, että 
mediapalvelujen tarjoajia kannustetaan ja 
tuetaan niiden pyrkimyksissä edistää 
fyysisesti tai psyykkisesti vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia käyttää 
palveluja.
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Or. fr

Perustelu

Ei riitä, että toistetaan syrjivää sisältöä koskeva kielto, vaan on toteutettava käytännössä 
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti merkittävä haaste, joka koskee vammaisten 
tai iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää ohjelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 215
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artikla(direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

Poistetaan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat eivät lähetä 
elokuvateoksia oikeudenhaltijoiden kanssa 
sovittujen aikojen ulkopuolella.
3. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään 
tämän direktiivin antamista seuraavan 
neljännen vuoden lopussa sekä sen jälkeen 
kolmen vuoden välein komissiolle kertomus 
1 kohdan mukaisista toimistaan.
4. Komissio antaa jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan 
soveltamista koskevan kertomuksen, jossa 
se ottaa huomioon markkinoiden ja 
teknologian kehittymisen.

Or. es

Perustelu

Palveluiden erikostumisen myötä syntyy teemakanavia, ja digitaalinen aikakausi lisää 
vastaavasti erilaisia lineaarisia ja ei-lineaarisia palveluita. Tässä tilanteessa kiintiöiden 
määrääminen on entistä vanhanaikaisempaa. Sen, minkä tyyppisiä palveluja 
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palveluntarjoajat tarjoavat, määrää käyttäjän etu, ei lainsäätäjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 216
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 13 kappaleen perustelut, jotka koskevat direktiivin soveltamisalan 
laajentamista ei-lineaarisiin palveluihin. Lineaarisia palveluja koskevia kiintiöitä käsitellään 
nykyisen direktiivin 4 ja 5 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 217
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, 
että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Palvelujen suurempi määrä johtaa suurempaan monimuotoisuuteen, minkä myötä kiintiöitä 
koskevat säännökset ovat tarpeettomia. On monia tehokkaita tapoja kannustaa 
eurooppalaisten teosten tuotantoa ja lähettämistä.



PE 378.524v02-00 26/87 AM\630521FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 218
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Vuonna 1989 tämän artiklan tarkoituksena oli ottaa eurooppalaisten teosten edistämistä 
koskeva sääntö käyttöön pehmeästi ja asteittain. Nykyään on Lissabonin strategian 
yhteydessä asetettava tiukempia asiaa koskevia vaatimuksia, jotta voidaan tukea Euroopan 
audiovisuaalisia elinkeinoja ja säilyttää Euroopan rikas kulttuurinen monimuotoisuus. Siksi 
jäsenvaltioilla ei pitäisi olla tekosyitä jättää ponnistelematta eurooppalaisten teosten 
tukemisen alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek

Tarkistus 219
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. 

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, 
että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Ei-lineaaristen palvelujen markkinat ovat hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa. Kulttuurillisten 
kiintiöiden tai taloudellisten panosten määrääminen uhkaa uusien palvelujen kehittämistä, jos 
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tällainen määrääminen ylipäänsä on mahdollista. Matalammilla jakelun esteillä pitäisi myös 
olla myönteinen vaikutus kulttuurilliseen monimuotoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 220
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat
lineaarisen audiovisuaalisen mediapalvelun 
tarjoajat edistävät mahdollisuuksien mukaan 
ja tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Kysyntään perustuvassa tilanteessa kuluttajat hyötyvät paljon laajemmasta ja 
monipuolisemmasta audiovisuaalisen sisällön tarjonnasta. He pystyvät myös vapaasti 
valitsemaan, mitä sisältöä he milloinkin haluavat katsoa. Tämä tekee kiintiö- ja 
tuotantovelvollisuudet tarpeettomiksi ei-lineaarisessa maailmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 221
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Ei-lineaaristen palvelujen osalta tämä 
edistäminen voi tapahtua esimerkiksi 
seuraavasti: eurooppalaisiin tuotantoihin 
suunnatut vähimmäisinvestoinnit 
liikevaihdosta riippuen, eurooppalaisten 
tuotantojen vähimmäisosuus 
tilausvideotarjonnassa, eurooppalaisten 
tuotantojen houkutteleva esillepano 
sähköisissä ohjelmaoppaissa.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää, että ei-lineaariset palvelut osallistuvat eurooppalaisten teosten tukemiseen ja 
edistämiseen direktiiviin sisältyvien velvoitteiden mukaisesti. Kyseisiä palveluja tarjoavat 
yritykset ovat usein suuria ja taloudelliselta kapasiteetiltaan huomattavasti merkittävämpiä 
kuin lähetystoiminnan harjoittajat, kuten televiestintäoperaattorit, Internet-palveluntarjoajat 
jne. Jos kulttuurisen moninaisuuden velvoitteet asetetaan koskemaan ainoastaan 
lähetystoiminnan harjoittajia, saattaa eurooppalainen luova tuotanto olla vaarassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 222
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
mediapalvelun tarjoajat edistävät 
(mahdollisuuksien mukaan myös suoraan) 
tarkoituksenmukaisin keinoin, erilaisten 
jakelumarkkinoiden välistä kilpailua 
kunnioittaen, 6 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten teosten tuotantoa ja 
saatavuutta siten, että niiden osuus on 
vähintään 40 prosenttia teoksista; kyseistä 
kiintiötä sovelletaan päiväkohtaisesti, ja 
vähintään 20 prosenttia lähetyksistä on 
esitettävä parhaaseen katseluaikaan.

Or. it

Perustelu

Jotta eurooppalaisen tuotannon on mahdollista kehittyä Yhdysvalloista, Intiasta, 
Latinalaisesta Amerikasta ja Kiinasta peräisin olevan tuotannon aiheuttamassa 
kilpailutilanteessa, sillä on oltava varmuus tuotettavien lähetysten lähetyksestä ja 
levityksestä.

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

Tarkistus 223
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan johdantokappale ja a–c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet 
ja erityisesti seuraavat vaatimukset

(a) Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava selkeästi tunnistettavissa 
sellaiseksi. Piilotetusti toteutettu 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 
kielletty.

(a) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä 
ei saa:

(i) loukata ihmisarvoa;
(ii) sisältää sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään tai henkilökohtaiseen 
vakaumukseen, vammaan, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää;
(iii) loukata uskonnollista tai poliittista 
vakaumusta;
(iv) kannustaa terveyden tai turvallisuuden 
kannalta haitalliseen toimintaan;
(v) kannustaa ympäristönsuojelun kannalta
haitalliseen toimintaan;

(b) Audiovisuaalisessa kaupallisessa 
viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan kautta 
vaikuttavia tekniikoita.

(b) Audiovisuaalisessa kaupallisessa 
viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan kautta 
vaikuttavia tekniikoita;

(c) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei 
saa: 

(c) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä 
on oltava selvästi tunnistettavissa 
sellaiseksi; piilotetusti toteutettu 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 
kielletty;

i) sisältää minkäänlaista rotuun, 
sukupuoleen tai kansallisuuteen 
perustuvaa syrjintää;
ii) loukata uskonnollista tai poliittista 
vakaumusta;
iii) kannustaa terveyden tai turvallisuuden 
kannalta haitalliseen toimintaan;
iv) kannustaa ympäristönsuojelun kannalta 
haitalliseen toimintaan.

Or. it

Komission tekstin kohdat a ja c vaihtavat paikkaa ja parlamentin tarkistuksessa niistä tulee 
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kohdat c ja a. Aiempi kohta c (nyt kohta a) on myös muutettu.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan syrjimättömyyteen liittyviä määräyksiä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti ja se perustuu olemassa olevan direktiivin 
tekstiin, joka on kattavampi.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 224
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä, jota lähetetään lineaaristen 
audiovisuaalisten mediaohjelmien osana,
täyttää seuraavat vaatimukset

Or. en

Perustelu

Jos lineaarisen audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän määritelmää rajoitetaan, supistetaan 
sekaannuksen vaaraa muussa EU-lainsäädännössä käytettyjen kaupallisen viestinnän 
määritelmien kanssa (esim. sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja sähköisen 
viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 225
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet 
ja erityisesti seuraavat vaatimukset:

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 226
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen 
viestintä, jota lähetetään lineaaristen 
audiovisuaalisten mediaohjelmien osana,
täyttää seuraavat vaatimukset

Or. en

Perustelu

Jos lineaarisen audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän määritelmää rajoitetaan, supistetaan 
sekaannuksen vaaraa muussa EU-lainsäädännössä käytettyjen kaupallisen viestinnän 
määritelmien kanssa (esim. sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja sähköisen 
viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 227
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(a) Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava selkeästi tunnistettavissa 
sellaiseksi. Piilotetusti toteutettu 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 
kielletty.

(a) Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava selkeästi tunnistettavissa 
sellaiseksi, ja se on erotettava selvästi 
muista ohjelmapalveluista sekä ajan että 
tilan käyttöön liittyvin keinoin kuva- ja 
äänitunnuksella. Piilotetusti toteutettu 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 
kielletty.

Or. fr

Perustelu

Mainonnan ja toimituksellisen sisällön tiukkaa erottelua koskeva periaate on olennaisen 
tärkeä katsojan/kuluttajan suojelemiseksi, ja se edellyttää mainonnan selkeää tunnistamista 
optisin ja akustisin keinoin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis

Tarkistus 228
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan a alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(a) Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava selkeästi tunnistettavissa 
sellaiseksi. Piilotetusti toteutettu 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on 
kielletty.

(a) Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava selkeästi tunnistettavissa 
sellaiseksi. Piilomainonta, aiheeton 
näkyvyys ja tuotteiden sisällyttäminen 
viestintään on kielletty.

Or. en

Perustelu

Vastaa tarkistusta 1 artiklaan, uudet kohdat k a ja k b.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 229
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan i luetelmakohta (direktiivi 89/552/ETY)

i) sisältää minkäänlaista rotuun, 
sukupuoleen tai kansallisuuteen perustuvaa 
syrjintää;

(i) olla loukkaavia rotuun, sukupuoleen tai 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän 
vuoksi;

Or. en

Perustelu

Mainosten kieltäminen syrjinnän perusteella on liian laaja-alaista ja sen säänteleminen olisi 
vaikeaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 230
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan i–ii luetelmakohta (direktiivi 89/552/ETY)

i) sisältää minkäänlaista rotuun, 
sukupuoleen tai kansallisuuteen 

(i) loukata ihmisarvoa;
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perustuvaa syrjintää;
ii) loukata uskonnollista tai poliittista 
vakaumusta;

(ii) rikkoa lasten oikeuksia;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Monica Frassoni 

Tarkistus 231
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan ii luetelmakohta (direktiivi 89/552/ETY)

ii) loukata uskonnollista tai poliittista 
vakaumusta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikilla audiovisuaalisilla mediapalveluilla ja kaikella audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä olisi oltavaa yhteinen suojastandardi, ja siksi ehdotamme tätä muutosta, jotta 
vältytään lisärajoituksilta suhteessa viestintään, joka kuuluu lehdistönvapauden piiriin. 
Ihmisarvo säilyy suojelun ensisijaisena kohteena.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 232
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan iv luetelmakohta (direktiivi 89/552/ETY)

iv) kannustaa ympäristönsuojelun kannalta 
haitalliseen toimintaan.

iv) kannustaa ympäristönsuojelun kannalta 
törkeästi haitalliseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Komission teksti menee liian pitkälle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 233
1 ARTIKLAN 6 KOHDAN

3 g artiklan f alakohta(direktiivi 89/552/ETY)

(f) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei 
saa aiheuttaa moraalista tai fyysistä haittaa 
alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan 
kehottaa alaikäisiä ostamaan tuotetta tai 
palvelua käyttämällä hyväksi heidän 
kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, 
rohkaista suoraan heitä suostuttelemaan 
vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan 
mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää 
hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset 
tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita 
henkilöitä kohtaan, eikä näyttää 
perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa 
tilanteissa.

(f) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei 
saa aiheuttaa moraalista tai fyysistä haittaa 
alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan 
tai epäsuorasti kehottaa alaikäisiä ostamaan 
tuotetta tai palvelua, rohkaista suoraan tai 
epäsuorasti heitä suostuttelemaan 
vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan 
mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää 
hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset 
tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita 
henkilöitä kohtaan, eikä näyttää alaikäisiä 
vaarallisissa tilanteissa, ellei siihen ole 
oppimiseen tai koulutukseen liittyviä syitä.

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tuottajia 
kehittämään menettelysäännöt, jotka 
koskevat lastenohjelmien sisältöä ja niiden 
keskeyttämistä mainonnalla, 
sponsoroinnilla tai muulla 
markkinoinnilla, joka liittyy epäterveellisiin 
ja sopimattomiin ruokiin ja juomiin, kuten 
sellaisiin, joiden rasva-, sokeri- ja 
suolapitoisuus on korkea, tai 
alkoholijuomiin.

Or. en

Perustelu

Mediapalvelujen tuottajien olisi omaksuttava vastuullinen asenne lasten hyvinvointiin, mikä 
voidaan saavuttaa itsesääntelyllä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 234
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan f alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(f) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei (f) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei 
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saa aiheuttaa moraalista tai fyysistä haittaa 
alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan 
kehottaa alaikäisiä ostamaan tuotetta tai 
palvelua käyttämällä hyväksi heidän 
kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, 
rohkaista suoraan heitä suostuttelemaan 
vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan 
mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää 
hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset 
tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita 
henkilöitä kohtaan, eikä näyttää 
perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa 
tilanteissa.

saa aiheuttaa moraalista tai fyysistä haittaa 
alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan 
kehottaa alaikäisiä ostamaan tuotetta tai 
palvelua käyttämällä hyväksi heidän 
kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, 
rohkaista suoraan heitä suostuttelemaan 
vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan 
mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää 
hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset 
tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita 
henkilöitä ja erityisesti roolimalleja ja 
arvovaltaisia henkilöitä kohtaan, eikä 
näyttää perusteettomasti alaikäisiä 
vaarallisissa tai alentavissa tilanteissa.

Or. en

Perustelu

Olisi mainittava myös roolimalleilla ja arvovaltaisilla henkilöillä alaikäisiin oleva ja yhä 
kasvava vaikutusvalta. Alaikäisten ihmisarvon suojelussa olisi noudatettava erityistä 
huolellisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 235
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan f a ja f b alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(f a) komission myöhemmin laatimien 
ravintoaineprofiilien vastaisia ruokia ja 
juomia koskevaa audiovisuaalista 
kaupallista viestintää, mukaan luettuna 
tuotesijoittelu, ei saa lähettää klo 6.00 ja 
klo 21.00 välisenä aikana;
(f b) ravintoaineprofiilit laaditaan ottaen 
huomioon erityisesti tiettyjen ruokiin 
sisältyvien ravintoaineiden ja muiden 
ainesosien, kuten rasvojen, tyydytettyjen 
rasvahappojen, trans-rasvahappojen, 
sokerien ja suolan/natriumin määrät.

Or. en
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Perustelu

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Tarkistus 236
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan f a kohta(uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(f a) Televisiomainonta ei saa aiheuttaa 
moraalista tai fyysistä haittaa alaikäisille, 
ja siinä on näin ollen noudatettava 
seuraavia kriteereitä heidän 
suojelemisekseen:
(a) siinä ei saa suoraan kehottaa alaikäisiä 
ostamaan tuotetta tai palvelua käyttämällä 
hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai 
hyväuskoisuuttaan;
(b) rohkaista suoraan heitä 
suostuttelemaan vanhempiaan tai muita 
henkilöitä ostamaan mainostettuja 
tavaroita tai palveluja; 
(c) käyttää hyväksi erityistä luottamusta, 
jota alaikäiset tuntevat vanhempiaan, 
opettajiaan tai muita henkilöitä kohtaan; 
(d) näyttää perusteettomasti alaikäisiä 
vaarallisissa tilanteissa.
Dokumenttiohjelmat ja lapsille tarkoitetut 
audiovisuaaliset mediapalvelut eivät saa 
sisältää tuotesijoittelua.
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Or. it

Perustelu

Alaikäiset ovat ensisijainen asia, joten heidät on mainittava tekstissä aikaisemmin. Lisäksi 
nykyinen teksti (16 artikla), jossa alaikäisten suojelu varmistetaan laajemmin, on parempi 
kuin komission ehdottama uusi teksti.

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

Tarkistus 237
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan f b alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(f b) Sellaisia elintarvikkeita ja 
ruokailutottumuksia koskevat suorat 
mainokset, jotka eivät ole terveellisiä 
lapsille, olisi kiellettävä sellaisina 
vuorokauden aikoina, jolloin lapset 
todennäköisesti katsovat lähetyksiä.

Or. it

Perustelu

Lapsille suunnatuissa mainoksissa ehdotetut ruokailutottumukset ovat vastoin 
lastenlääkäreiden nuorille ja haavoittuville kuluttajille suosittelemia ruokailutottumuksia 
(esimerkiksi lasten ylipaino-ongelmaa ajatellen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 238
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan a–b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(a) Sponsorointi tai tuotesijoittelu ei saa 
missään olosuhteissa vaikuttaa tällaisten 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
sisältöön tai – soveltuvissa tapauksissa –
lähetysaikaan siten, että sillä olisi 
vaikutusta mediapalvelun tarjoajan 
vastuuseen ja toimitukselliseen 
riippumattomuuteen.

Poistetaan.

(b) Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
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viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres. Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that
the provisions are redundant. Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 239
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

1. Lineaaristen audiovisuaalisten
mediapalvelujen, jotka ovat sponsoroituja tai 
joissa on tuotesijoittelua, on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa suunnitellaan, että ohjelmien sponsorointi ja tuotesijoittelu olisi 
nimenomaisesti sallittava ensimmäistä kertaa tietyin ehdoin. Vaikka tämä on perinteisten 
lähetystoiminnan harjoittajien kannalta vapauttava toimenpide, se merkitsee tilattavien 
palvelujen maailmassa sellaisten rasitteiden asettamista, joita tällä hetkellä ei ole. Tämä voi 
sulkea teitä liiketoimintamallin tulevalta kehitykseltä. Erityisesti toimintaansa aloittavat 
yritykset kärsivät aloilla, joita voisi syntyä käyttäjien luoman sisällön pohjalta.



AM\630521FI.doc 39/87 PE 378.524v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 240
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

1. Lineaaristen audiovisuaalisten
mediapalvelujen, jotka ovat sponsoroituja tai 
joissa on tuotesijoittelua, on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Nämä rajoitukset eivät sovellu ei-lineaarisiin audiovisuaalisiin palveluihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 241
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

1. Televisiolähetysten, jotka ovat 
sponsoroituja tai joissa on tuotesijoittelua, 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary.

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia ja 
Monica Frassoni

Tarkistus 242
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. it

Perustelu

Komission ehdotuksessa käsitellään sponsorointia ja tuotesijoittelua 3 h artiklassa. 
Mainonnan ja toimituksellisen sisällön erottelu olisi kuitenkin säilytettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 243
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Or. de

Perustelu

Sponsoroinnista ja tuotesijoittelusta on annettu komission ehdotuksen 3 h artiklassa yhteiset 
säännökset. Tämä ei ole asianmukaista, sillä sponsoroinnin yhteydessä tehdään ero 
mainonnan ja toimituksellisen sisällön välillä. Tuotesijoittelun yhteydessä tätä keskeistä eroa 
ei kuitenkaan tehdä. Näin muutettu 3 h artikla sisältää näin ollen vain sponsorointia koskevia 
säännöksiä. Tuotesijoittelua koskevat säännökset on koottu uuteen 3 i artiklaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 244
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(a a) Ne eivät saa sisältää tuotesijoittelua, 
jossa tuote esitetään sopimattoman 
silmäänpistävästi. "Sopimattoman 
silmäänpistävyyden" ratkaisee tuotteen, 
palvelun tai tavaramerkin toistuva 
esiintyminen tai esiintymistapa, kun 
otetaan huomioon, minkä sisältöisiin 
ohjelmiin se sijoittuu.

Or. en

Perustelu

Sopimattoman silmäänpistävä tuotesijoittelu häiritsee väistämättä mediapalvelujen tarjoajien 
toimituksellista vapautta. "Sopimattoman silmäänpistävän" tuotesijoittelun rajoittaminen 
auttaa välttämään piilomainontaa ja ei-toivottuja tuotesijoittelun muotoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 245
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin. 

(b) Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin eikä kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin saa lähetyksen aikana tehdä 
muita kuin yksittäisiä ja hienovaraisia 
viittauksia.

Or. fr

Perustelu

Yksittäin ja hienovaraisesti toteutetun tuotesijoittelun tavoitteena on säilyttää 
audiovisuaalisten mediapalvelujen sisällön laatu ja objektiivisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia ja 
Monica Frassoni

Tarkistus 246
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin.

(b) Erityisten tavaroiden tai palvelujen 
ostamiseen tai vuokraamiseen ei saa 
kannustaa;

Or. it

Perustelu

Tavoitteena on pitää mainonta erillään toimituksellisesta sisällöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 247
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(b) Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin. 

Tällaisissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ei saa kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 248
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)
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(b a) Ne eivät saa sisältää sopimattoman 
silmäänpistävää tuotesijoittelua, kun 
sopimattoman silmäänpistävyyden 
ratkaisee kyseisen tavaramerkin tai 
tuotteen tai palvelun toistuva esiintyminen 
tai esiintymistapa, kun otetaan huomioon,
minkä sisältöisiin ohjelmiin se sijoittuu.

Or. en

Perustelu

Komissio esitti sopimattoman silmäänpistävyyden käsitteen tulkitsevassa tiedonannossaan, 
joka koski tiettyjä televisio ilman rajoja -direktiivin televisiomainontaan liittyviä näkökohtia 
auttaakseen kansallisia viranomaisia erottamaan toisistaan piilomainonnan ja perustellut 
viittaukset tavaroihin, palveluihin, tavaramerkkeihin tai taloudellisiin toimijoihin. Koska 
tämä peruste on menestyksekkäästi pantu täytäntöön ja otettu käyttöön useissa 
jäsenvaltioissa, sen sisällyttäminen uusiin säännöksiin parantaa oikeusvarmuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 249
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa ja/tai keskellä 
ja/tai lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti katsojien mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi. Tätä sääntöä 
ei sovelleta tuotantoon, josta vastaavat 
kolmannet osapuolet, jotka eivät ole 
yhteydessä audiovisuaalisen mediapalvelun 
tarjoajaan, ja kun lähetystoiminnan 
harjoittajalle ei makseta korvausta 
tuotesijoittelusta.
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Or. en

Perustelu

Jos katsojille selkeästi ilmoitetaan tuotesijoittelusta, yksityiskohdat voidaan jättää 
jäsenvaltioille. Palvelun tarjoajan voidaan odottaa tekevän näin vain oman tuotantonsa 
tapauksessa ja jos hän saa asiasta maksun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 250
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi. 

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotantotuesta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa ja/tai lopussa. Kun 
kyseessä ovat tuotantotukea sisältävät 
ohjelmat, jotka lähetystoiminnan 
harjoittaja on tilannut tai tuottanut, tästä
on ilmoitettava asianmukaisesti ohjelman 
alussa tai lopussa katsojien mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi. 
Jäsenvaltioiden on päätettävä 
yksityiskohtaisista säännöistä, mukaan 
luettuna vähimmäisraja.

Or. en

Perustelu

Katsojille olisi selkeästi tiedotettava tuotantotuen käytöstä.

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

Tarkistus 251
1 ARTIKLAN 6 KOHTA
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3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta. Sponsoroidut 
ohjelmat on selkeästi yksilöitävä 
sponsoroiduiksi käyttämällä ohjelmien 
kannalta asianmukaisesti sponsorin nimeä, 
tunnusta ja/tai muuta symbolia, kuten 
viittausta sponsorin tuotteisiin tai 
palveluihin, taikka selvästi erottuvaa 
sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä ohjelmien 
alussa, keskellä ja/tai lopussa.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 252
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi. 

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa ja/tai keskellä 
ja/tai lopussa. Lähetystoiminnan 
harjoittajan tilaamien tai tuottamien 
ohjelmien sisältämästä tuotesijoittelusta on 
ilmoitettava asianmukaisesti ohjelman alussa
katsojien mahdollisten väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Ostetuissa ohjelmissa saattaa olla tuotesijoittelua, josta lähetystoiminnan harjoittaja ei ole 
tietoinen tai jota hän ei pysty tunnistamaan. Siksi on tärkeää, että tuotesijoittelun 
tunnistamista ja tuotteisiin liittyviä erityisiä vaatimuksia sovelletaan vain ohjelmiin, jotka 
lähetystoiminnan harjoittaja on tilannut tai tuottanut. Jos tätä asiaa ei täsmennetä, 
tahattomana seurauksena voi olla, että lähetystoiminnan harjoittajien on vaikea lähettää 
elokuvia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gianni De Michelis

Tarkistus 253
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ja 
tuotesijoittelua sisältävät ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sellaisiksi käyttämällä 
ohjelmien kannalta asianmukaisesti 
sponsorin/mainostajan nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa ja/tai lopussa.

Or. en

Perustelu

Jos katsojille ilmoitetaan sponsorista/tuotesijoittelusta ohjelman aikana, katselunautinto 
vähenee olennaisesti. Mielestämme sponsorointia ja tuotesijoittelua olisi kohdeltava samalla 
tavoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erika Mann

Tarkistus 254
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta. Sponsoroidut 
ohjelmat on selkeästi yksilöitävä 
sponsoroiduiksi käyttämällä ohjelmien 
kannalta asianmukaisesti sponsorin nimeä, 
tunnusta ja/tai muuta symbolia, kuten 
viittausta sponsorin tuotteisiin tai 
palveluihin, taikka selvästi erottuvaa 
sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä ohjelmien 
alussa ja/tai lopussa.

Or. de

Perustelu

Sponsoroinnin mainitseminen saa olla mahdollista vain ohjelman alussa ja/tai lopussa 
mainospätkien rajoittamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 255
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta. Sponsoroidut 
ohjelmat on selkeästi yksilöitävä 
sponsoroiduiksi käyttämällä ohjelmien 
kannalta asianmukaisesti sponsorin nimeä, 
tunnusta ja/tai muuta symbolia, kuten 
viittausta sponsorin tuotteisiin tai 
palveluihin, taikka selvästi erottuvaa 
sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä ohjelmien 
alussa, keskellä ja/tai lopussa. Ohjelmien 
sisältämästä tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi. 
Ohjelman juontaja ei voi toimia myös 
mainostajana. Koska tällaiset ohjelmat ovat 
luonteeltaan mainoksia, ammattimaisten 
toimittajien ei koskaan pitäisi osallistua 
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niiden työstämiseen ja lähettämiseen. 
Viimeksi mainituilla henkilöillä on 
lojaaliuden ja avoimuuden velvollisuus 
käyttäjiä kohtaan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 256
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 1 kohdan johdantokappale ja c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka 
ovat sponsoroituja tai joissa on 
tuotesijoittelua, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

1. Lineaaristen audiovisuaalisten
mediapalvelujen, jotka ovat sponsoroituja tai 
joissa on tuotesijoittelua, on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut ohjelmat on 
selkeästi yksilöitävä sponsoroiduiksi 
käyttämällä ohjelmien kannalta 
asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta 
ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta 
sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka 
selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa 
merkkiä ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Ohjelmien sisältämästä 
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

(c) Katsojille on ilmoitettava selvästi 
sponsorointisopimuksesta ja/tai 
tuotesijoittelusta. Sponsoroidut lineaariset 
ohjelmat on selkeästi yksilöitävä 
sponsoroiduiksi käyttämällä lineaaristen 
ohjelmien kannalta asianmukaisesti 
sponsorin nimeä, tunnusta ja/tai muuta 
symbolia, kuten viittausta sponsorin 
tuotteisiin tai palveluihin, taikka selvästi 
erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä 
lineaaristen ohjelmien alussa, keskellä ja/tai 
lopussa. Lineaaristen ohjelmien
sisältämästä tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti katsojien mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sana "lineaarinen" on lisätty täsmennykseksi monia muita tarkistuksia vastaavasti – katso 
1 artiklan 2 kohdan k alakohtaan esitetyt perustelut.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia ja 
Monica Frassoni

Tarkistus 257
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Audiovisuaalisia mediapalveluja eivät saa 
sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät 
myöskään saa sisältää tupakkatuotteiden 
tai savukkeiden tuotesijoittelua tai 
sellaisten yritysten harjoittamaa 
tuotesijoittelua, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti.

2. Audiovisuaalisia mediapalveluja eivät saa 
sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 258
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Audiovisuaalisia mediapalveluja eivät saa 
sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät 
myöskään saa sisältää tupakkatuotteiden 
tai savukkeiden tuotesijoittelua tai 
sellaisten yritysten harjoittamaa 
tuotesijoittelua, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti.

2. Audiovisuaalisia mediapalveluja eivät saa 
sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti.

Or. de

Perustelu

Vrt. 3 h artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 259
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Audiovisuaalisia mediapalveluja eivät saa 
sponsoroida yritykset, joiden pääasiallisena 
toimintana on savukkeiden tai muiden 
tupakkatuotteiden valmistus tai myynti. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät 
myöskään saa sisältää tupakkatuotteiden tai 
savukkeiden tuotesijoittelua tai sellaisten 
yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden 
pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai 
muiden tupakkatuotteiden valmistus tai 
myynti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

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

Tarkistus 260
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

3. Yritykset, joiden toimintaan kuuluu 
lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen 
valmistaminen tai myynti, voivat 
sponsoroiduissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa tehdä tunnetuksi yrityksen 
nimeä tai edistää sen julkista kuvaa, mutta 
eivät saa edistää sellaisten yksittäisten 
lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen 
myyntiä, jotka ovat saatavissa ainoastaan 
lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, 
jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun 
tarjoaja kuuluu.

3. Yritykset, joiden toimintaan kuuluu 
lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen 
valmistaminen tai myynti, voivat 
sponsoroiduissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa tehdä tunnetuksi yrityksen 
nimeä tai edistää sen julkista kuvaa, mutta 
eivät saa edistää sellaisten yksittäisten 
lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen 
myyntiä, jotka ovat saatavissa ainoastaan 
lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, 
jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun 
tarjoaja kuuluu. Lääketieteellisen tuotteen 
erityispiirteet on esitettävä selvästi ja 
ymmärrettävästi.
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Or. it

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

Tarkistus 261
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 4 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Dokumenttiohjelmat ja 
lapsille tarkoitetut audiovisuaaliset 
mediapalvelut eivät saa sisältää 
tuotesijoittelua.

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja.

Or. it

Perustelu

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma. Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 262
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 4 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Dokumenttiohjelmat ja 
lapsille tarkoitetut audiovisuaaliset 
mediapalvelut eivät saa sisältää 
tuotesijoittelua.

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Lapsille tarkoitetut 
audiovisuaaliset mediapalvelut eivät saa 
sisältää tuotesijoittelua.
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Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä estää dokumenttiohjelmia saamasta mahdollisia tuloja tuotesijoittelusta 
sillä edellytyksellä, että katsojille selkeästi ilmoitetaan siitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 263
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h artiklan 4 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Dokumenttiohjelmat ja 
lapsille tarkoitetut audiovisuaaliset 
mediapalvelut eivät saa sisältää 
tuotesijoittelua.

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Dokumenttiohjelmat ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
määrittelemät lapsille tarkoitetut 
audiovisuaaliset mediapalvelut eivät saa 
sisältää tuotesijoittelua.

Or. en

Perustelu

Koska tätä artiklaa sovelletaan ei-lineaarisiin palveluihin, on vaikea määrittää lapsille 
ajanjaksoa, jonka aikana tuotesijoittelu on kielletty. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
määriteltävä, mitkä audiovisuaaliset mediapalvelut on suunnattu lapsille eivätkä siten voi 
sisältää lainkaan tuotesijoittelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 264
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

3 h a artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, joilla asteittain 
varmistetaan, että näkö- ja 
kuulovammaisilla sekä vanhuksilla on 
täydet mahdollisuudet käyttää niiden 
lainkäyttövallan piiriin kuuluvia 
audiovisuaalisia mediapalveluja.
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi kansalliset 
selonteot tämän artiklan 
täytäntöönpanosta. Näiden selontekojen 
erityisesti sisällettävä tilastotiedot siitä, 
miten 1 kohdassa tarkoitetun 
käyttömahdollisuuden saavuttamisessa on 
edistytty, edistymisen mahdollisen 
epäonnistumisen syyt sekä tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetut tai suunnitellut 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Tarkistus 265
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

3 h a artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaaliset 
mediapalvelut asetetaan vähitellen 
rajoituksetta vammaisten henkilöiden 
saataville.

Or. it

Perustelu

Kaikkien kuluttajien, vammaiset ja iäkkäät henkilöt mukaan luettuina, mahdollisuus käyttää 
audiovisuaalisia mediapalveluja on tiedonsaantia koskevan oikeuden merkittävä osatekijä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 266
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 h a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

3 h a artikla
1. Tuotteiden sisällyttäminen ohjelmiin ja 
aihesijoittelu ovat kiellettyjä. Tuotesijoittelu 
on kiellettyä muissa kuin fiktiivisissä 
ohjelmissa ja urheiluohjelmissa. 
Ohjelmien, joissa käytetään tuotesijoittelua, 
on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
(a) tuotesijoittelu ei saa missään 
olosuhteissa vaikuttaa ohjelmien sisältöön 
tai, televisiolähetysten yhteydessä, 
lähetysaikaan siten, että sillä olisi 
vaikutusta mediapalvelun tarjoajan 
vastuuseen ja toimitukselliseen 
riippumattomuuteen;
(b) ohjelmissa ei saa suoraan kannustaa 
vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan 
tavaroita tai palveluja; niissä ei saa olla 
erityisiä myynninedistämiseen tähtääviä 
viittauksia kyseisiin tavaroihin tai 
palveluihin eikä näitä saa korostaa 
kohtuuttomasti; 
(c) katsojille on ilmoitettava selvästi 
ohjelman sisältämästä tuotesijoittelusta, 
joka on mainittava selvästi ohjelman alussa 
ja lopussa sekä ohjelman aikana 
jonkinlaisella merkillä vähintään 
20 minuutin välein katsojien mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi. 
2. Ohjelmat eivät saa sisältää 
tupakkatuotteiden tai savukkeiden 
tuotesijoittelua tai sellaisten yritysten 
harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden 
pääasiallisena toimintana on savukkeiden 
tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai 
myynti.
3. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat, 
lastenohjelmat, dokumentit ja uskonnolliset 
ohjelmat eivät saa sisältää tuotesijoittelua.
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Or. de

Perustelu

Tuotesijoittelua koskevat vaatimukset olisi täsmennettävä direktiivissä. Tuotesijoittelun 
yhteydessä on se vaara, että poistetaan toimituksellisen sisällön ja mainonnan välinen raja, 
jos se sallitaan ainoastaan tietyissä formaateissa ja katsojille tarkoitetuilla asianmukaisilla 
lisätiedoilla varustettuna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 267
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

4 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

6 a) Poistetaan 4 artikla.

Or. es

Perustelu

Kiintiöillä puututaan lähetystoiminnan harjoittajien ohjelmasuunnittelua koskevaan
vapauteen. Digitaalinen aikakausi suosii moniarvoisuutta ja käyttäjän 
valinnanmahdollisuuksia, joten kiintiöiden asettaminen on vanhanaikaista. Sen, minkä 
tyyppisiä palveluja palveluntarjoajat tarjoavat, määrää käyttäjän etu, ei lainsäätäjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 268
1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

4 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarkoituksenmukaisin keinoin, että 
lähetystoiminnan harjoittajat varaavat 
eurooppalaisille teoksille 6 artiklan 
mukaisesti suurimman osan 
lähetysajastaan lukuun ottamatta uutisille, 
urheilutapahtumille, peleille, mainoksille, 
teksti-TV:n palveluille ja 
teleostotoiminnalle varattua aikaa. Tämä 
osuus olisi saavutettava sopivien kriteerien 
perusteella vähitellen siten, että huomioon 
otetaan lähetystoiminnan harjoittajien 
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informatiivinen, kasvatuksellinen, 
kulttuurillinen ja viihdyttämiseen liittyvä 
vastuu katsojilleen."

Or. en

Perustelu

Vuonna 1989 tämän artiklan tarkoituksena oli ottaa eurooppalaisten teosten edistämistä 
koskeva sääntö käyttöön pehmeästi ja asteittain. Nykyään on Lissabonin strategian 
yhteydessä asetettava tiukempia asiaa koskevia vaatimuksia, jotta voidaan tukea Euroopan 
audiovisuaalisia elinkeinoja ja säilyttää Euroopan rikas kulttuurinen monimuotoisuus. Siksi 
jäsenvaltioilla ei pitäisi olla tekosyitä jättää ponnistelematta eurooppalaisten teosten 
tukemisen alalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 269
1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)
4–5 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

(6 a) Poistetaan 4 ja 5 artikla.

Or. en

Perustelu

Palvelujen suurempi määrä johtaa suurempaan monimuotoisuuteen, minkä myötä kiintiöitä 
koskevat säännökset ovat tarpeettomia. On monia tehokkaita tapoja kannustaa 
eurooppalaisten teosten tuotantoa ja lähettämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 270
1 ARTIKLAN 6 B KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

6 b) Poistetaan 5 artikla.

Or. es

Perustelu

Kiintiöillä puututaan lähetystoiminnan harjoittajien ohjelmasuunnittelua koskevaan 
vapauteen. Digitaalinen aikakausi suosii moniarvoisuutta ja käyttäjän 
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valinnanmahdollisuuksia, joten kiintiöiden asettaminen on vanhanaikaista. Sen, minkä 
tyyppisiä palveluja palveluntarjoajat tarjoavat, määrää käyttäjän etu, ei lainsäätäjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 271
1 ARTIKLAN 6 B KOHTA (uusi)
5 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tarkoituksenmukaisin keinoin, että 
lähetystoiminnan harjoittajat varaavat 
eurooppalaisille teoksille ainakin 
10 prosenttia lähetysajastaan lukuun 
ottamatta uutisille, urheilutapahtumille, 
peleille, mainoksille, teksti-TV:n palveluille 
ja teleostotoiminnalle varattua aikaa tai 
vaihtoehtoisesti jäsenvaltion harkinnan 
mukaisesti ainakin 10 prosenttia 
ohjelmabudjetistaan lähetystoiminnan 
harjoittajasta riippumattomien tuottajien 
tekemille eurooppalaisille teoksille. Tässä 
osuudessa on otettava sopivien kriteerien 
perusteella huomioon lähetystoiminnan 
harjoittajien informatiivinen, 
kasvatuksellinen, kulttuurillinen ja 
viihdyttämiseen liittyvä vastuu katsojilleen; 
se on saavutettava varaamalla riittävä 
osuus uusille teoksille, mikä tarkoittaa 
teoksia, jotka lähetetään viiden vuoden 
kuluessa niiden tuottamisesta."

Or. en

Perustelu

Vuonna 1989 tämän artiklan tarkoituksena oli ottaa eurooppalaisten teosten edistämistä 
koskeva sääntö käyttöön pehmeästi ja asteittain. Nykyään on Lissabonin strategian 
yhteydessä asetettava tiukempia asiaa koskevia vaatimuksia, jotta voidaan tukea Euroopan 
audiovisuaalisia elinkeinoja ja säilyttää Euroopan rikas kulttuurinen monimuotoisuus. Siksi 
jäsenvaltioilla ei pitäisi olla tekosyitä jättää ponnistelematta eurooppalaisten teosten 
tukemisen alalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 272
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten 
on oltava helposti tunnistettavissa, ja ne on 
erotettava selvästi muista ohjelmapalveluista 
kuva- ja/tai äänitunnuksella.

1. Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten 
on oltava helposti tunnistettavissa ja 
erotettavissa muista ohjelmapalveluista 
kuva- ja/tai äänitunnuksella. 
Televisiomainonta ja teleostoslähetykset 
eivät saa vaikuttaa audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien 
toimitukselliseen riippumattomuuteen tai 
johtaa katsojaa harhaan.

Or. en

Perustelu

Avoimuus- ja tunnistamisperiaate varmistavat, että kaupallinen viestintä on erotettavissa 
sellaiseksi ja että uusien mainontatekniikoiden kehittämiselle jää tilaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 273
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten 
on oltava helposti tunnistettavissa, ja ne on 
erotettava selvästi muista 
ohjelmapalveluista kuva- ja/tai 
äänitunnuksella.

1. Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten 
on oltava helposti tunnistettavissa.

Or. de

Perustelu

Erotteluperiaatteen tarkoituksena on, että katsojille ilmoitetaan mainossisällöstä. Tämän 
varmistamiseen riittää mainossisällön tunnistettavuus ja läpinäkyvyys. Kun mainosten 
tunnistettavuutta ja läpinäkyvyyttä ei täsmennetä tarkemmin lainsäädännössä, 
mahdollistetaan mainonnan ja tuotesijoittelun uudet muodot. Yksittäiset mainospalat eivät 
häiritse ohjelmavirtaa, joten ne olisi sallittava. Sitä paitsi katsojat pitävät enemmän lyhyistä 
mainospaloista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 274
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia 
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mainontaa koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat voivat kilpailla paremmin ja saada tuloja eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön 
rahoittamista ja siihen tehtäviä investointeja varten.

Kuluttaja on mainonnan määrän ja tyypin paras sääntelijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 275
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia 
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mainontamahdollisuudet vapaasti vastaanotettavissa televisio-ohjelmissa on avattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 276
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 2. Yksittäiset mainospalat ja 
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teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

teleostosesitykset ovat urheilutapahtumista 
tulevia lähetyksiä ohjelmia lukuun ottamatta 
sallittuja ainoastaan poikkeuksellisesti.

Or. en

Perustelu

"Urheiluohjelmien" käsite on liian laaja, koska se kattaa urheilukilpailulähetysten lisäksi 
myös kaikenlaiset ohjelmat, joissa käsitellään ja kommentoidaan urheilua, jolloin se on altis 
väärinkäytöksille.

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

Tarkistus 277
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia 
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

Or. it

Perustelu

Direktiivin nykyinen teksti (10 artiklan 2 kohta) vastaa paremmin käyttäjien odotuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Monica Frassoni 

Tarkistus 278
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia 
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

Or. en
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Perustelu

Yksittäisten mainospalojen ja teleostosesitysten olisi edelleen oltava sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti; muussa tapauksessa heikennetään eurooppalaisen audiovisuaalisen 
tuotannon koskemattomuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 279
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Yksittäiset mainospalat ja 
teleostosesitykset ovat urheiluohjelmia 
lukuun ottamatta sallittuja ainoastaan 
poikkeuksellisesti.

2. Audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän 
on oltava tunnistettavissa sellaiseksi. Se ei 
saa vaikuttaa audiovisuaalisten 
mediapalvelujen toimitukselliseen 
riippumattomuuteen eikä johtaa katsojaa 
harhaan.

Or. de

Perustelu

Ks. 10 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 280
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoitettaessa mainoksia tai 
teleostoslähetyksiä ohjelmien keskelle 
ohjelmien eheys ei kärsi eikä oikeuksien 
haltijoiden oikeuksia loukata.

1. Sellaisten mainosten tai 
teleostolähetysten, jotka vaarantavat 
ohjelmien eheyden ja oikeuksien 
haltijoiden oikeudet, sijoittamista ohjelmien 
keskelle ei sallita.

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

Tarkistus 281
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoitettaessa mainoksia tai 
teleostoslähetyksiä ohjelmien keskelle 
ohjelmien eheys ei kärsi eikä oikeuksien 
haltijoiden oikeuksia loukata.

1. Sellaisten mainosten tai 
teleostolähetysten, jotka vaarantavat 
ohjelmien eheyden ja kuluttajien oikeudet, 
sijoittamista ohjelmien keskelle ei sallita.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 282
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Kun muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut 
ohjelmat keskeytetään mainoksilla tai 
teleostolähetyksillä, kunkin perättäisen 
mainoskatkon välillä on oltava vähintään 
20 minuutin jakso.

Or. it

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

Tarkistus 283
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Ohjelmissa, jotka koostuvat itsenäisistä 
osista, tai urheiluohjelmissa ja saman 
tapaisesti rakentuvissa, väliaikoja 
sisältävissä tapahtumissa ja esityksissä 
mainoksia saadaan sijoittaa ainoastaan 
itsenäisten osien väleihin tai väliaikoihin.

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

Tarkistus 284
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 b. Kun mainoksella tai 
teleostolähetyksillä keskeytetään muita 
kuin 2 kohdassa tarkoitettuja ohjelmia, 
vähintään 20 minuuttia tulisi kulua 
mainoskatkojen välillä yhden ohjelman 
aikana. 

Or. it

Perustelu

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 285
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 

Poistetaan.
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35 minuutin jaksoa kohti.
Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei 
saa sijoittaa mainoksia eikä 
teleostoslähetyksiä.”

Or. en

Perustelu

Mainontaa koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat voivat kilpailla paremmin ja saada tuloja eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön 
rahoittamista ja siihen tehtäviä investointeja varten.

Kuluttaja on mainonnan määrän ja tyypin paras sääntelijä.

Uskonnollisten tilaisuuksien yhteydessä tapahtuvaa mainontaa ei tarvitse säännellä EU:n 
tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 286
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kaikki säännökset, joilla rajoitetaan mainontaa sisällöltään tietyntyyppisissä ohjelmissa, 
heikentävät Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 287
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
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11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes. These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long. The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 288
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Poistaminen mahdollistaa 2 kohdan 1 alakohdan korvaamisen entisellä 3 kohdalla, jossa 
tässä artiklassa mainittujen ohjelmien kesto ilman mainoskatkoksia asetetaan 45 minuuttiin.



PE 378.524v02-00 66/87 AM\630521FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 289
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

2. Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin 
ei saa sijoittaa mainoksia eikä 
teleostoslähetyksiä.

Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei 
saa sijoittaa mainoksia eikä 
teleostoslähetyksiä.

Or. de

Perustelu

Yrityksille, jotka ostavat kalliita elokuvateoksia tai tuottavat televisioelokuvia, on annettava 
mahdollisuus kyseisten ohjelmien uudelleenrahoitukseen. On lähdettävä siitä, että mainokset 
sijoitetaan vastuullisesti tällaisissa sisällöltään korkeatasoisissa ohjelmissa eikä katsojia 
karkoteta liian tiheillä mainoskatkoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 290
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien 
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

2. Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin 
ei saa sijoittaa mainoksia eikä 
teleostoslähetyksiä.

Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei 
saa sijoittaa mainoksia eikä 
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teleostoslähetyksiä.

Or. de

Perustelu

Mainontamahdollisuudet on avattava kaikissa muissa paitsi lapsille tarkoitetuissa ja 
uskonnollisissa ohjelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Monica Frassoni 

Tarkistus 291
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 35 
minuutin jaksoa kohti.

2. Elokuvien ja televisioelokuvien (lukuun 
ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, kevyitä 
viihdeohjelmia ja dokumenttiohjelmia)
kaltaisten audiovisuaalisten teosten
lähetyksen saa keskeyttää kerran kutakin 
täyttä 45 minuutin jaksoa kohti sillä 
edellytyksellä, että niiden ohjelman 
mukainen kesto on yli 45 minuuttia.
Toinen keskeytys sallitaan, jos niiden 
ohjelman mukainen kesto on vähintään 
20 minuuttia pitempi kuin kaksi tai 
useampaa täyttä 45 minuutin jaksoa.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten teosten koskemattomuuden suojelemiseksi on vältettävä liian suurta 
mainosten määrää audiovisuaalisten teosten lähetyksen aikana.

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

Tarkistus 292
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
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lastenohjelmien ja uutisohjelmien lähetyksen 
saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

lastenohjelmien ja uutisohjelmien lähetyksen 
saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin täyttä 
45 minuutin jaksoa kohti Toinen keskeytys 
on sallittu, jos ohjelman kesto on vähintään 
20 minuuttia pidempi kuin kaksi tai 
useampi täysi 45 minuutin jakso.

Or. it

Perustelu

Nykyisen direktiivin (11 artiklan 3 kohta) teksti takaa tekijöiden suuremman kunnioituksen ja 
siten teosten yhtenäisyyden ja ymmärrettävyyden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 293
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten,
lastenohjelmien ja uutisohjelmien lähetyksen 
saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

2. Audiovisuaalisten teosten, kuten 
kokoillanelokuvien ja televisiota varten 
tehtyjen elokuvien (lukuun ottamatta tv-
sarjoja, sarjafilmejä, kevyitä viihdeohjelmia
ja dokumenttiohjelmia), lastenohjelmien ja 
uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää 
kerran kutakin täyttä 45 minuutin jaksoa 
kohti Toinen keskeytys on sallittu, jos 
ohjelman kesto on vähintään 20 minuuttia 
pidempi kuin kaksi tai useampi täysi 
45 minuutin jakso.

Or. it

Perustelu

Nykyisen direktiivin (11 artiklan 3 kohta) teksti takaa tekijöiden suuremman kunnioituksen ja 
siten teosten yhtenäisyyden ja ymmärrettävyyden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 294
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)
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2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten,
lastenohjelmien ja uutisohjelmien lähetyksen 
saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

2. Elokuvateosten (lukuun ottamatta tv-
sarjoja, sarjafilmejä, kevyitä viihdeohjelmia, 
televisioelokuvia ja dokumenttiohjelmia), 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien lähetyksen 
saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
30 minuutin jaksoa kohti.

Or. en

Perustelu

Mainonnan sijoittamista koskevilla säännöillä on merkittävä vaikutus lähetystoiminnan 
harjoittajien kykyyn investoida eurooppalaiseen sisältöön. Jotta voidaan kannustaa 
alkuperäisen eurooppalaiseen sisältöön tehtäviä investointeja ja antaa lähetystoiminnan 
harjoittajille mahdollisuus tarjota tätä sisältöä eurooppalaisille katsojille maksutta, 
sijoittamista koskevia rajoituksia ei pitäisi soveltaa televisioelokuviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 295
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien ja uutisohjelmien
lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

2. Televisiota varten tehtyjen elokuvien 
(lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, 
kevyitä viihdeohjelmia ja 
dokumenttiohjelmia), elokuvateosten, 
lastenohjelmien sekä uutis- ja 
ajankohtaisohjelmien lähetyksen saa 
keskeyttää mainoksilla ja/tai 
teleostoslähetyksillä kerran kutakin 
35 minuutin jaksoa kohti.

Or. en

Perustelu

Mainonnan sijoittamista koskevien sääntöjen soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös 
ajankohtaisohjelmat, koska nämä ovat osa yleisölle suunnattuja informatiivisia ohjelmia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto

Tarkistus 296
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 a ja 2 b kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

2 a. Muiden kuin edellisessä kohdassa 
tarkoitettujen ohjelmien lähetyksen saa 
keskeyttää mainospaloilla ja/tai 
teleostosesityksillä kolme kertaa kutakin 
tasatuntien välistä tuntia kohti.
2 b. Poikkeuksena edelliseen kohtaan 
keskeytyksiä sisältäviä urheilutapahtumia 
koskevissa lähetyksissä mainospaloja ja 
teleostoesityksiä voidaan esittää ainoastaan 
kyseisten taukojen aikana. Jos 
urheilutapahtumaan ei sisälly taukoja, 
mainospalat ja teleostoesitykset esitetään
edellisen kohdan ehtojen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
pour l’insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des « interruptions naturelles du 
programme » lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée.

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 297
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

2 a. Muiden kuin edellisessä kohdassa 
tarkoitettujen ohjelmien lähetyksen saa 
keskeyttää mainospaloilla ja/tai 
teleostosesityksillä kolme kertaa kutakin 
tasatuntien välistä tuntia kohti.
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Poikkeuksena edelliseen kohtaan 
keskeytyksiä sisältäviä urheilutapahtumia 
koskevissa lähetyksissä mainospaloja ja 
teleostoesityksiä voidaan esittää ainoastaan 
kyseisten taukojen aikana.

Or. fr

Perustelu

Mainoskatkot on toteutettava katsojaa ja hänen mukavuuttaan kunnioittaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 298
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

11 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

2 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten 
olisi määriteltävä lastenohjelmien 
ajankohdat, jotta mainontaan sovellettavat 
säännöt voidaan määritellä paremmin.

Or. en

Perustelu

Koska direktiiviä varten ei ole olemassa EU:n laajuista "lasten" ja "lastenohjelmien" 
määritelmää, kansallisten sääntelyviranomaisten on väistämättä selkeästi määriteltävä 
ajanjaksot, jolloin mainontaa koskevia sääntöjä sovelletaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 299
1 ARTIKLAN 11 A KOHTA (uusi)

15 artiklan a kohta (direktiivi 89/552/ETY)

(11 a) Korvataan 15 artiklan a kohta 
seuraavasti:
"(a) sitä ei saa erityisesti kohdistaa eikä se 
saa epäsuorasti kohdistua alaikäisiin, eikä 
siinä saa varsinkaan kuvata alaikäisiä 
nauttimassa tällaisia juomia; sitä ei saa 
lähettää klo 6.00 ja 21.00 välisenä aikana;



PE 378.524v02-00 72/87 AM\630521FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Alaikäiset ovat erityisen vastaanottavaisia televisiomainonnalle ja ilmeisistä syistä 
alkoholijuomat eivät ole heille sopivia. Alaikäisiin kohdistetun alkoholimainonnan kattavan 
sääntelyn olisi siten myös käsitettävä heihin kohdistuvat epäsuorat vaikuttamisen muodot. Jos 
selkeästi kielletään kaikki alaikäisiin suunnattu alkoholijuomien mainonta, kyseessä on 
oikeasuhteinen suojelutoimenpide, jota voidaan arvioida objektiivisten kriteerien valossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 300
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

13) Korvataan 18 artikla seuraavasti: Poistetaan 18 artikla.

Or. en

Perustelu

Mainontaa koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat voivat kilpailla paremmin ja saada tuloja eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön 
rahoittamista ja siihen tehtäviä investointeja varten. Kuluttaja on mainonnan määrän ja 
tyypin paras sääntelijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 301
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artiklan 1–2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti saa 
olla enintään 20 prosenttia.

Poistetaan.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, 
jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin 
suoraan liittyviä oheistuotteita, 
sponsorointia koskeviin ilmoituksiin eikä 
tuotesijoitteluun.
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Or. en

Perustelu

Mainontaa koskevat rajoitukset olisi poistettava, jotta eurooppalaiset mediapalvelujen 
tarjoajat voivat kilpailla paremmin ja saada tuloja eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön 
rahoittamista ja siihen tehtäviä investointeja varten.

Kuluttaja on mainonnan määrän ja tyypin paras sääntelijä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 302
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti saa 
olla enintään 20 prosenttia.

Poistetaan.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, 
jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin 
suoraan liittyviä oheistuotteita, 
sponsorointia koskeviin ilmoituksiin eikä 
tuotesijoitteluun.

Or. es

Perustelu

Tiukat määräykset mainosten kestosta eivät ole perusteltuja nykyisen kaltaisessa lukuisiin 
kanaviin ja palveluihin perustuvassa audiovisuaalisessa tilanteessa, jossa käyttäjällä on 
mahdollisuus valita kaukosäätimellä haluamansa palvelut. Audiovisuaalisten palveluiden 
tarjoajat tarvitsevat lisäksi entistä enemmän joustavuutta voidakseen investoida laadukkaisiin 
ohjelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 303
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti saa 
olla enintään 20 prosenttia.

Poistetaan.
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2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, 
jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin 
suoraan liittyviä oheistuotteita, 
sponsorointia koskeviin ilmoituksiin eikä 
tuotesijoitteluun.”

Or. de

Perustelu

Rajoituksia olisi vähennettävä, jotta lähetystoiminnan harjoittajilla olisi enemmän pelivaraa.

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

Tarkistus 304
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artiklan 1–2 kohta ja 2 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti saa 
olla enintään 20 prosenttia.

1. Mainosten määrä ei saa olla suurempi 
kuin 15 prosenttia päivittäisestä 
lähetysajasta. Tätä prosenttiosuutta 
voidaan kuitenkin nostaa 20 prosenttiin, jos 
mukaan luetaan sellaiset mainonnan 
muodot kuin suorat tarjoukset yleisölle 
tuotteiden myynnistä, ostosta tai 
vuokrauksesta taikka palvelujen 
suorittamisesta, jos mainospalojen määrä 
ei ole suurempi kuin 15 prosenttia. 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, 
jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin 
suoraan liittyviä oheistuotteita, 
sponsorointia koskeviin ilmoituksiin eikä 
tuotesijoitteluun.

2. Mainospalojen määrä yhtä tuntia kohti 
ei saa olla suurempi kuin 20 prosenttia.

2 a. Sellaisia mainonnan muotoja kuin 
suorat tarjoukset yleisölle tuotteiden 
myynnistä, ostosta tai vuokrauksesta taikka 
palvelujen suorittamisesta ei saa olla 
enempää kuin yksi tunti vuorokaudessa, 
edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
1 kohdan soveltamista.

Or. it

Perustelu

Nykyisen direktiivin teksti sisältää mainonnan kaikki muodot ja antaa suojan ohjelmien 
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toimitukselliselle yhtenäisyydelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 305
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

18 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti saa 
olla enintään 20 prosenttia.

1. Lyhyiden mainonnan muotojen, kuten 
mainospalojen ja teleostosesitysten, osuus 
kutakin tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa 
missään olosuhteissa ylittää 20 prosentin 
päivittäistä keskiarvoa.

Or. en

Perustelu

Mainosajan määrää koskevien rajoitusten olisi oltava joustavampia, jotta lähetystoiminnan 
harjoittajat voivat suunnitella ohjelmiston joustavammin esim. suorien lähetysten tapauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 306
1 ARTIKLAN 15 KOHTA

19 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
soveltuvin osin televisiolähetyksiin, jotka on 
tarkoitettu yksinomaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä varten sekä 
televisiolähetyksiin, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan oman toiminnan edistämistä 
varten. Direktiivin 3 luvun sekä 11 artiklan 
(sijoittamista koskevat säännöt) ja 18 
artiklan (mainosten ja teleostoslähetysten 
kestoa koskevat säännöt) säännöksiä ei 
sovelleta näihin lähetyksiin.

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
soveltuvin osin televisiolähetyksiin, jotka on 
tarkoitettu yksinomaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä varten sekä 
televisiolähetyksiin, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan oman toiminnan edistämistä 
varten ja joiden on oltava helposti 
tunnistettavissa sellaisiksi kuva- ja/tai 
äänitunnuksella. Direktiivin 3 luvun sekä 
11 artiklan (sijoittamista koskevat säännöt) 
ja 18 artiklan (mainosten ja 
teleostoslähetysten kestoa koskevat säännöt) 
säännöksiä ei sovelleta näihin lähetyksiin.

Or. en

Perustelu

Mainonta, teleostoslähetykset ja oman toiminnan edistäminen televisiolähetyksissä, jotka on 
erityisesti omistettu näihin tarkoituksiin, olisi myös selkeästi osoitettava sellaisiksi. 
Kuluttajien olisi oltava tietoisia tarjottujen palvelujen mainossisällöstä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 307
1 ARTIKLAN 17 KOHTA

20 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltiot voivat yhteisön oikeuden 
huomioon ottaen asettaa muita kuin 
11 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklassa 
säädettyjä edellytyksiä lähetyksille, jotka on 
tarkoitettu yksinomaan kansalliselle alueelle 
ja joita yhden tai useamman muun 
jäsenvaltion yleisö ei voi vastaanottaa 
suoraan tai välillisesti, sekä lähetyksille, 
joilla ei ole merkittävää vaikutusta 
yleisöosuuksien kannalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat yhteisön oikeuden 
huomioon ottaen asettaa muita kuin 
11 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklassa 
säädettyjä edellytyksiä lähetyksille, jotka on 
tarkoitettu yksinomaan kansalliselle alueelle 
ja joita yhden tai useamman muun 
jäsenvaltion yleisö ei voi vastaanottaa 
suoraan tai välillisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

Or. es

Perustelu

Käsitteen "merkittävää vaikutusta yleisöosuuksien kannalta" monitulkintaisuus suosii 
mielivaltaisuutta sovellettaessa tätä artiklaa, jota voitaisiin jopa käyttää rajoittamaan 
oikeutta kilpailla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 308
1 ARTIKLAN 17 KOHTA

20 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltiot voivat yhteisön oikeuden 
huomioon ottaen asettaa muita kuin 
11 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklassa 
säädettyjä edellytyksiä lähetyksille, jotka on 
tarkoitettu yksinomaan kansalliselle 
alueelle ja joita yhden tai useamman muun 
jäsenvaltion yleisö ei voi vastaanottaa 
suoraan tai välillisesti, sekä lähetyksille, 
joilla ei ole merkittävää vaikutusta 
yleisöosuuksien kannalta, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 

Poistetaan.
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soveltamista.

Or. en

Perustelu

Artikla olisi poistettava kahdesta syystä: a) puhtaasti kansallisiin lähetyksiin olisi sovellettava 
samoja laatustandardeja kuin Euroopan laajuisiin, b) joissakin jäsenvaltioissa (kuten 
Kreikassa) lähetystoiminta on tarkoitettu yksinomaan kansalliselle alueelle eikä muiden 
jäsenvaltioiden yleisö voi vastaanottaa sitä; tällä artiklalla voidaan siten perusteettomasti 
sulkea nämä maat mainonnan määrää koskevan EU:n sääntelyn ulkopuolelle.

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

Tarkistus 309
1 ARTIKLAN 17 A KOHTA (uusi)

20 a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(17 a) Lisätään 20 a artikla seuraavasti:
"20 a artikla

1. Monimuotoisuutta, kilpailua ja yritysten 
vapautta mainostulojen hankinnassa 
koskevien periaatteiden takaamiseksi 
katsojalukujen laskennassa olisi 
noudatettava seuraavia perusteita:
a) eri tiedotusvälineiden yleisöä, laatua, 
suosiota ja lähetysasteita tutkivien elinten 
on oltava riippumattomia kaikista 
tutkimuksen kohteena olevista 
asianosaisista;
b) hallintoelinten edustuksellinen luonne 
(teknis-tieteelliset komiteat ja/tai 
valvontakomiteat): niissä on oltava 
kaikkien tutkimuksen kohteena olevien 
asianosaisten edustajia (toimijat, markkinat 
ja kuluttajat) eikä niitä saa rajoittaa 
lähetysfoorumiin;
c) teknisten komiteoiden avoimuus siten, 
että niille on annettava tutkimusta koskevat 
todelliset valtuudet ilman 
hallintoneuvoston teknistä tai hallinnollista 
puuttumista asioihin."

Or. it
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Perustelu

Ottaen huomioon katsojalukujen selvittämisen merkityksen mainostulojen keruun kannalta 
vaikuttaa tarpeelliselta luoda Euroopan unioniin yhdenmukainen tutkimustaso 
sananvapauden, riippumattomuuden, avoimuuden ja edustuksellisuuden periaatteiden 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 310
1 ARTIKLAN 17 A KOHTA (uusi)

20 a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(17 a) Lisätään 20 a artikla seuraavasti:
"20 a artikla

1. Monimuotoisuutta, kilpailua ja yritysten 
vapautta mainostulojen hankinnassa 
koskevien periaatteiden takaamiseksi 
katsojalukujen laskennassa olisi 
noudatettava seuraavia perusteita:
a) eri tiedotusvälineiden yleisöä, laatua, 
suosiota ja lähetysasteita tutkivien elinten 
on oltava riippumattomia kaikista 
tutkimuksen kohteena olevista 
asianosaisista;
b) hallintoelinten edustuksellinen luonne 
(teknis-tieteelliset komiteat ja/tai 
valvontakomiteat): niissä on oltava 
kaikkien tutkimuksen kohteena olevien 
asianosaisten edustajia (toimijat, markkinat 
ja kuluttajat) eikä niitä saa rajoittaa 
lähetysfoorumiin;
c) teknisten komiteoiden avoimuus siten, 
että niille on annettava tutkimusta koskevat 
todelliset valtuudet ilman 
hallintoneuvoston teknistä tai hallinnollista 
puuttumista asioihin."

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 311
1 ARTIKLAN 17 A KOHTA
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22 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
lähetyksissä ei ole ohjelmia, jotka 
saattaisivat vahingoittaa alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 
eikä varsinkaan pornografiaa tai 
perusteetonta väkivaltaa sisältäviä 
ohjelmia.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet koskevat myös muita ohjelmia, 
jotka voivat vahingoittaa alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, 
jollei lähetysajan valinnalla tai teknisin 
keinoin ole varmistettu, että lähetysalueella 
olevat alaikäiset eivät tavallisesti kuule tai 
näe kyseisiä lähetyksiä.
3. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että lähetettäessä tällaisia ohjelmia 
koodaamattomassa muodossa niitä edeltää 
äänimerkkinä annettu varoitus tai ne 
voidaan tunnistaa näiden ohjelmien koko 
keston ajan näkyvästä tunnusmerkistä."

Or. en

Perustelu

Artiklan olisi katettava myös ei-lineaariset palvelut. On kiistatta totta, että erityisesti 
pornografiaa ja väkivaltaa tapaa nykyisin erityisesti tällaisista palveluista, joihin alaikäisten 
on helpointa päästä käsiksi. Televisiolähetystoiminnan alalla alaikäisten suojelusta on jo 
enemmän tai vähemmän säännelty. Tällaisten uusien palvelujen alalla on aihetta 
toimenpiteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 312
1 ARTIKLAN 17 B KOHTA (uusi)

22 artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(17 b) Korvataan 22 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
lähetyksissä ei ole ohjelmia, jotka 
saattaisivat vahingoittaa vakavasti 
alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista 
kehitystä, eikä varsinkaan pornografiaa tai 
aiheetonta väkivaltaa sisältäviä ohjelmia. 
Tällaisissa haitallisina pidettävissä 
ohjelmissa vastuu on sekä 
televisiolähetystoiminnan harjoittajalla että 
mediapalvelujen tarjoajalla."

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 313
1 ARTIKLAN 18 A KOHTA (uusi)

22 c artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(18 a) Lisätään 22 c artikla seuraavasti:
"22 c artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
22 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteutus yksilöimällä tehtävästä vastuussa 
olevat elimet (kansalliset 
sääntelyviranomaiset tai muut elimet) ja 
määritettävä asianmukaiset 
rangaistustoimenpiteet."

Or. it

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

Tarkistus 314
1 ARTIKLAN 19 KOHTA

23 a artikla (direktiivi 89/552/ETY)
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Korvataan 1 kohdan "jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten edustajat" 
sanamuodolla "kansallisten 
sääntelyviranomaisten edustajat", joihin 
23 b artiklassa viitataan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 315
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan -1 kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

-1. Oikeuksien ja perusvapauksien 
tosiasiallinen suojaaminen kuuluu suoraan 
tuomareille ja tuomioistuimille.
Tämän vuoksi audiovisuaalisten yritysten 
sulkemista, lähetysten keskeyttämistä ja 
niiden rajoittamista ei voida toteuttaa ilman 
ennakkoon saatua tuomioistuimen 
päätöstä.

Or. es

Perustelu

Perusperiaatteiden turvaaminen on varattava yksinomaan tuomareille ja tuomioistuimille, ja 
tämän vuoksi kansallisilta sääntelyelimiltä on poistettava tämä tehtävä. Direktiivin on 
toimittava vakuutena kansallisten sääntelyviranomaisten tulevien yritysten varalta, mikäli ne 
ylittävät tarkalleen sallitun rajan ja toimivat vastoin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien 
suojelusta tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia vastaan. 
Lehdistöalan kaikkein arvostetuimmat ammatilliset järjestöt ovat, saatuaan tietään joistakin 
ei-toivotuista tämänsuuntaisista tapauksista, pyytäneet nimenomaisesti, että 
sääntelyviranomaisten mahdollisuuksilla rangaista ei voitaisi vaikuttaa ilmaisuvapauden 
perusoikeuden normaaliin harjoittamiseen. Ainoastaan tuomioistuimet voivat päättää, 
pitääkö tiedotusvälinettä rangaista keskeyttämällä sen toiminta, koska sen on loukannut 
perusoikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 316
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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1. Jäsenvaltioiden on taattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
varmistettava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava
kansalliset sääntelyviranomaiset ja 
varmistettava niiden riippumattomuus sekä 
taattava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti

Or. it

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

Tarkistus 317
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on taattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
varmistettava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava
kansalliset sääntelyviranomaiset ja 
varmistettava niiden riippumattomuus sekä 
taattava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 318
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on taattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
varmistettava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti.

1. Jäsenvaltioiden on taattava mahdollisesti 
perustamiensa kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
varmistettava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa perustamaan kansallisia sääntelyviranomaisia. Tästä 
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syystä komission ehdottamaa sanamuotoa on muutettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 319
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin säännösten, erityisesti 
alaikäisten suojelun, sananvapauden, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 
ihmisarvon kunnioituksen, 
syrjimättömyysperiaatteen ja haavoittuvien 
henkilöiden suojelun, noudattamista 
valvotaan. Jäsenvaltiot päättävät, kenelle 
kyseinen tehtävä kuuluu.

Or. it

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

Tarkistus 320
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
kansallisten sääntelyviranomaisten 
tehtäväksi valvoa, että tämän direktiivin 
säännöksiä, erityisesti sananvapauden, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, 
ihmisarvon kunnioituksen, 
syrjimättömyysperiaatteen ja haavoittuvien 
henkilöiden suojelun osalta, noudatetaan.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 321
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
annettava toisilleen sekä komissiolle tiedot,
joita tämän direktiivin säännösten 
soveltaminen edellyttää.

2. Tietojen, joita tämän direktiivin 
säännösten soveltaminen edellyttää, on 
oltava saatavilla jäsenvaltioiden ja 
komission tasolla.

Or. it

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

Tarkistus 322
1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

23 b a artikla (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(20 a) Lisätään 23 b a artikla seuraavasti:
"23 b a artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavia toimenpiteitä moniarvoisen 
tiedon varmistamiseksi radio- ja 
televisiolähetystoiminnassa. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti kiellettävä 
hallitsevan aseman muodostuminen ja 
ylläpitäminen televisiolähetystoiminnassa 
ja siihen liittyvillä markkinoilla.
2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan julkisten viranomaisten 
antamien tietojen neutraalius ja 
määriteltävä asianmukaiset toimenpiteet, 
jotta voidaan estää hallitusaseman 
mahdollisen väärinkäytön vaikutus 
tiedotusvälineissä välitettävään tietoon.
3. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
hallitustehtävissä olevilta, heidän 
puolisoiltaan tai ensimmäisen tai toisen 
asteen sukulaisiltaan sekä heidän 
hallinnassaan olevilta yrityksiltä 
valvontatehtävien vastaanottaminen tai 
hoitaminen sellaisissa yrityksissä, jotka 
toimivat radio- ja televisiomarkkinoilla 
sekä niihin liittyvillä markkinoilla."

Or. it
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Perustelu

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.

E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 323
1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

23 b a artiklan (uusi) 1 kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(20 a) Lisätään 23 b a artikla seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavia toimenpiteitä moniarvoisen 
tiedon varmistamiseksi radio- ja 
televisiolähetystoiminnassa. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti kiellettävä 
hallitsevan aseman muodostuminen ja 
ylläpitäminen televisiolähetystoiminnassa 
ja siihen liittyvillä markkinoilla."

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 324
1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

23 b a artiklan (uusi) 2 kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

"2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan julkisten viranomaisten 
antamien tietojen neutraalius ja 
määriteltävä asianmukaiset toimenpiteet, 
jotta voidaan estää hallitusaseman 
mahdollisen väärinkäytön vaikutus 
tiedotusvälineissä välitettävään tietoon."
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 325
1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)

23 b a artiklan (uusi) 3 kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

"3. Tiedonsaantioikeuden harjoittamisessa 
on löydettävä tasapaino suhteessa kyseisten 
henkilöiden yksityisyyden suojeluun eikä se 
saisi koskaan olla vastoin ihmisarvon 
kunnioitusta etenkään ala-ikäisten ollessa 
kyseessä. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi 
aina viitattava asiaa koskeviin 
kansainvälisiin sopimuksiin, eettisiin 
sääntöihin ja itsesääntelyn muihin 
muotoihin, joita tiedotusalan toimijat ovat 
laatineet yksittäisissä Euroopan valtioissa."

Or. it

Perustelu

On syytä korostaa, että erityisesti laajassa käytössä olevien ja teknologisesti edistyneiden 
tiedotusvälineiden yhteydessä tiedonsaantioikeutta rajoittavat yksilön ihmisarvon kunnioitus 
sekä siihen liittyvän tiedon luottamuksellisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 326
2 ARTIKLA

Liite, 4 kohta (asetus (EY) N:o 2006/2004)

4. Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 
3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta: 10–21 artikla (EYVL 
L 298, 17.10.1989, s. 23), direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 
30.7.1997, s. 60).

4. Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 
3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta: 3 c sekä 3 g–3 h 
artikla sekä 10–21 artikla EYVL L 298, 
17.10.1989, s. 23), direktiivi sellaisena kuin 
se on viimeksi muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
.../.../EY.
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Or. en

Perustelu

Kuluttajien mahdollisuus tunnistaa audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat helpolla, 
suoralla ja pysyvästi saatavissa olevalla tavalla liittyy selkeästi kuluttajien etujen suojeluun, 
ja se on siksi nimenomaisesti mainittava liitteessä "direktiivit ja asetukset".


