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Tarkistus 12
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista 
mediapalvelua, jonka mediapalvelun 
tarjoaja tarjoaa ohjelmien seuraamiseksi 
reaaliajassa tietyn ohjelma-aikataulun 
mukaisesti; mediapalvelun tarjoaja voi 
tarjota useita auditiivisia tai 
audiovisuaalisia ohjelma-aikatauluja 
(kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen 
kattava uudelleentarkastelu olisi tehtävä 
vähintään joka kolmas vuosi ja se 
edellyttää kaikkien sidosryhmien 
kuulemista. Yhtä tai useampaa 
lähetyskanavaa voidaan täydentää 
palveluilla, joilla parannetaan vammaisten 

(24) Oikeudellisia siirtovelvollisuuksia 
voidaan soveltaa tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
radiopalveluihin, audiovisuaalisiin 
palveluihin ja täydennyspalveluihin. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut on 
määritelty audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetun direktiivin 89/552/ETY 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi) 1 artiklan a kohdassa. 
Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
siirtovelvollisuudelle selkeät perusteet 
kansallisessa lainsäädännössään sen 
varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat 
avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin. 
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden. 
Täydennyspalveluihin sisältyy palveluja, 
joilla parannetaan vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia, mutta ne eivät 
rajoitu niihin; tällaisia palveluja ovat muun 
muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.
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käyttäjien käyttömahdollisuuksia; tällaisia 
palveluja ovat muun muassa 
tekstitelevisiopalvelu, tekstityspalvelu, 
kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 
tulkkaus.

Or. en

Perustelu

Jotta 31 artikla kestäisi tulevaisuuden paineet, uusissa käyttöympäristöissä ja palveluissa 
kyseisen säännöksen mahdollista soveltamisalaa on laajennettava koskemaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja siten, että se vastaa uutta mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä, ja jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus varmistaa, että katsojat ja kuulijat 
voivat hyödyntää tarvittaessa sekä lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja. Tämän on 
näyttävä myös johdanto-osan 24 kappaleessa.

Tarkistus 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista mediapalvelua, 
jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa 
ohjelmien seuraamiseksi reaaliajassa tietyn 
ohjelma-aikataulun mukaisesti;
mediapalvelun tarjoaja voi tarjota useita 
auditiivisia tai audiovisuaalisia ohjelma-
aikatauluja (kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 

(24) Oikeudellisia siirtovelvollisuuksia 
voidaan soveltaa tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
radiopalveluihin, audiovisuaalisiin 
palveluihin ja täydennyspalveluihin. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut on 
määritelty audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetun direktiivin 89/552/ETY 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi) 1 artiklan a kohdassa. 
Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
siirtovelvollisuudelle selkeät perusteet 
kansallisessa lainsäädännössään sen 
varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat 
avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
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säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen kattava 
uudelleentarkastelu olisi tehtävä vähintään 
joka kolmas vuosi ja se edellyttää kaikkien 
sidosryhmien kuulemista. Yhtä tai 
useampaa lähetyskanavaa voidaan 
täydentää palveluilla, joilla parannetaan 
vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia; tällaisia palveluja 
ovat muun muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.

säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin. 
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden. 
Yhtä tai useampaa audiovisuaalista 
mediapalvelua voidaan täydentää 
palveluilla, joilla parannetaan vammaisten 
käyttäjien käyttömahdollisuuksia; tällaisia 
palveluja ovat muun muassa 
tekstitelevisiopalvelu, tekstityspalvelu, 
kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 
tulkkaus.

Or. en

Perustelu

Jotta 31 artikla kestäisi tulevaisuuden paineet, uusissa käyttöympäristöissä ja palveluissa 
kyseisen säännöksen mahdollista soveltamisalaa on laajennettava koskemaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja siten, että se vastaa uutta mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä, ja jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus varmistaa, että katsojat ja kuulijat 
voivat hyödyntää tarvittaessa sekä lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja. Tämän on 
näyttävä myös johdanto-osan 24 kappaleessa.

Tarkistus 14
Katerina Batzeli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista 

(24) Oikeudellisia siirtovelvollisuuksia, 
jotka koskevat käyttöoikeuksia ja muita 
täydennyspalveluita, voidaan soveltaa 
tietyn mediapalvelun tarjoajan 
toimittamiin tiettyihin radiopalveluihin ja 
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mediapalvelua, jonka mediapalvelun 
tarjoaja tarjoaa ohjelmien seuraamiseksi 
reaaliajassa tietyn ohjelma-aikataulun 
mukaisesti; mediapalvelun tarjoaja voi 
tarjota useita auditiivisia tai 
audiovisuaalisia ohjelma-aikatauluja 
(kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen kattava 
uudelleentarkastelu olisi tehtävä vähintään 
joka kolmas vuosi ja se edellyttää kaikkien 
sidosryhmien kuulemista. Yhtä tai 
useampaa lähetyskanavaa voidaan 
täydentää palveluilla, joilla parannetaan 
vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia; tällaisia palveluja
ovat muun muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.

audiovisuaalisiin mediapalveluihin, kuten 
ne on määritelty televisiotoimintaa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (multimediapalveluja 
koskeva direktiivi) 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 89/551/EY 
1 artiklan d kohdassa. Jäsenvaltioiden 
olisi esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään 
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin. 
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden. 
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen kattava 
uudelleentarkastelu olisi tehtävä vähintään 
joka kolmas vuosi ja se edellyttää kaikkien 
sidosryhmien kuulemista. 
Täydennyspalveluja ovat muun muassa 
palvelut, joilla parannetaan vammaisten 
käyttäjien käyttömahdollisuuksia, kuten
tekstitelevisiopalvelu, tekstityspalvelu, 
kuvailutulkkaus tai viittomakielinen 
tulkkaus.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen potentiaalista soveltamisalaa on laajennettava uuden audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin säännösten mukaisesti. Siirtovelvollisuutta koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa olisi laajennettava muihin tärkeisiin velvoitteisiin kuin 
käyttömahdollisuutta koskeviin velvoitteisiin, esimerkiksi täydennyspalveluihin, jotka on 
tarkoitettu yleisöryhmille tai koko yleisölle.
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Tarkistus 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Televisiolähetyksellä tarkoitetaan 
audiovisuaalisista mediapalveluista […] 
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä määriteltyä 
lineaarista audiovisuaalista 
mediapalvelua, jonka mediapalvelun 
tarjoaja tarjoaa ohjelmien seuraamiseksi 
reaaliajassa tietyn ohjelma-aikataulun 
mukaisesti; mediapalvelun tarjoaja voi 
tarjota useita auditiivisia tai 
audiovisuaalisia ohjelma-aikatauluja 
(kanavia). Oikeudellisia 
siirtovelvollisuuksia voidaan soveltaa, 
mutta ainoastaan tiettyjen mediapalvelun 
tarjoajien toimittamiin tiettyihin 
lähetyskanaviin. Jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä siirtovelvollisuudelle selkeät 
perusteet kansallisessa lainsäädännössään
sen varmistamiseksi, että velvollisuudet 
ovat avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin.
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden.
Teknologian ja markkinaolosuhteiden 
nopean kehityksen vuoksi tällainen 
kattava uudelleentarkastelu olisi tehtävä 
vähintään joka kolmas vuosi ja se 
edellyttää kaikkien sidosryhmien 
kuulemista. Yhtä tai useampaa 
lähetyskanavaa voidaan täydentää 
palveluilla, joilla parannetaan vammaisten 
käyttäjien käyttömahdollisuuksia; tällaisia 
palveluja ovat muun muassa 

(24) Oikeudellisia siirtovelvollisuuksia 
voidaan soveltaa tietyn mediapalvelun 
tarjoajan toimittamiin tiettyihin 
radiopalveluihin, audiovisuaalisiin 
palveluihin ja täydennyspalveluihin.
Audiovisuaaliset mediapalvelut on 
määritelty audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) 3 
päivänä lokakuuta 1989 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 89/552/ETY 1 artiklan a 
kohdassa. Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
siirtovelvollisuudelle selkeät perusteet sen 
varmistamiseksi, että velvollisuudet ovat 
avoimia, oikeasuhteisia ja hyvin 
määriteltyjä. Siirtovelvollisuutta koskevat 
säännöt olisi laadittava siten, että ne 
tarjoavat riittäviä kannustimia tehokkaisiin 
infrastruktuuri-investointeihin. 
Siirtovelvollisuutta koskevia sääntöjä olisi 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
ne voitaisiin pitää teknologian ja 
markkinoiden kehityksen tasalla ja siten 
varmistaa, että ne ovat jatkuvasti oikeassa 
suhteessa haluttuihin tavoitteisiin nähden. 
Täydennyspalveluihin sisältyy palveluja, 
joilla parannetaan vammaisten käyttäjien 
käyttömahdollisuuksia, mutta ne eivät 
rajoitu niihin; tällaisia palveluja ovat muun 
muassa tekstitelevisiopalvelu, 
tekstityspalvelu, kuvailutulkkaus ja 
viittomakielinen tulkkaus.
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tekstitelevisiopalvelu, tekstityspalvelu, 
kuvailutulkkaus ja viittomakielinen 
tulkkaus.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus varmistaa, että katsojat ja kuulijat voivat 
hyödyntää sekä lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja. Audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevan direktiivin mukaisesti soveltamisalaa on laajennettava koskemaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja. Sen sijaan, että puhuttaisiin käyttömahdollisuuksia parantavista palveluista, 
puhutaan täydennyspalveluista, jotta katettaisiin kaikki yhteiskunnan erityisryhmille 
tarkoitetut erikoispalvelut (esimerkiksi tekstitys, radioteksti, teleteksti),

Tarkistus 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
tuomioistuinten on direktiivin 2002/58/EY 
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 
täytäntöönpannessaan tulkittava 
kansallista oikeuttaan mainitun 
direktiivin mukaisesti, ja niiden on tämän 
lisäksi myös varottava nojautumasta 
sellaiseen tulkintaan, joka johtaisi 
perusoikeuksien loukkaamiseen tai 
muiden yhteisön oikeuden yleisten 
periaatteiden, kuten 
suhteellisuusperiaatteen, rikkomiseen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
annettu direktiivi KOM (2007) 698 lopullinen ja yhteisöjen tuomioistuimen 29. tammikuuta 
2008 antama päätös, jotta direktiivissä suojeltaisiin henkilötietoja ja yksityisyyttä sulkematta 
pois perusoikeuksien kunnioittamista ja yhteisön yleisten periaatteiden noudattamista, 
mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet (jotka mainitaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdassa).
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Tarkistus 17
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 
kuluttajansuojaa koskevien yhteisön 
sääntöjen, erityisesti direktiivien 93/13/EY 
ja 97/7/EY, ja yhteisön lainsäädännön 
mukaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista.

1. Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 
kuluttajansuojaa koskevien yhteisön 
sääntöjen ja muiden avoimuutta 
mediapalvelujen tarjoamisessa koskevien 
sääntöjen, erityisesti direktiivien 
93/13/EY, 97/7/EY ja 89/552/ETY, ja 
yhteisön lainsäädännön mukaisten 
kansallisten sääntöjen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tilaajille ilmoitetaan selvästi, mikäli 
tekijänoikeuksia ja niiden lähioikeuksia 
rikotaan toistuvasti, jotta he lopettaisivat 
laittoman toimintansa.

Or. en

Perustelu

Internet pitäisi puhdistaa laittomasta käyttäytymisestä. Tilaajien ja palveluntarjoajien olisi 
yhdessä vastustettava väärentämistä ja laittomia toimia verkossa.
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Tarkistus 19
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radio- ja televisiolähetyskanavien ja 
esteitä poistavien palvelujen välittämistä 
koskevia kohtuullisia siirtovelvollisuuksia 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluville 
yrityksille, jotka tarjoavat radio- ja 
televisiolähetysten yleisölle lähettämiseen 
käytettäviä sähköisiä viestintäverkkoja, jos 
merkittävä määrä kyseisten verkkojen 
loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena 
keinonaan vastaanottaa radio- ja 
televisiolähetyksiä. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössään selkeästi ja 
nimenomaisesti määrittelemien yleisen 
edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen sekä 
täydennyspalvelujen välittämistä koskevia 
kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 
jotka tarjoavat radiopalvelujen ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen
yleisölle lähettämiseen käytettäviä 
sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä 
määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 
käyttää niitä pääasiallisena keinonaan 
vastaanottaa radiopalveluja ja 
audiovisuaalisia mediapalveluja. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
selkeästi ja nimenomaisesti määrittelemien 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

Or. en

Perustelu

Jotta 31 artikla kestäisi tulevaisuuden paineet, uusissa käyttöympäristöissä ja palveluissa 
kyseisen säännöksen mahdollista soveltamisalaa on laajennettava koskemaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja siten, että se vastaa uutta mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä, ja jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus varmistaa, että katsojat ja kuulijat 
voivat hyödyntää tarvittaessa sekä lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja. Tämän on 
näyttävä myös johdanto-osan 24 kappaleessa.
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Tarkistus 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radio- ja televisiolähetyskanavien ja 
esteitä poistavien palvelujen välittämistä 
koskevia kohtuullisia siirtovelvollisuuksia 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluville 
yrityksille, jotka tarjoavat radio- ja 
televisiolähetysten yleisölle lähettämiseen 
käytettäviä sähköisiä viestintäverkkoja, jos 
merkittävä määrä kyseisten verkkojen 
loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena 
keinonaan vastaanottaa radio- ja 
televisiolähetyksiä. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössään selkeästi ja 
nimenomaisesti määrittelemien yleisen 
edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen sekä 
täydennyspalvelujen välittämistä koskevia 
kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 
jotka tarjoavat radiopalvelujen ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen
yleisölle lähettämiseen käytettäviä 
sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä 
määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 
käyttää niitä pääasiallisena keinonaan 
vastaanottaa radiopalveluja ja 
audiovisuaalisia mediapalveluja. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
selkeästi ja nimenomaisesti määrittelemien 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

Or. en

Perustelu

Jotta 31 artikla kestäisi tulevaisuuden paineet, uusissa käyttöympäristöissä ja palveluissa 
kyseisen säännöksen mahdollista soveltamisalaa on laajennettava koskemaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja siten, että se vastaa uutta mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä, ja jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus varmistaa, että katsojat ja kuulijat 
voivat hyödyntää tarvittaessa sekä lineaarisia että ei-lineaarisia palveluja. Tämän on 
näyttävä myös johdanto-osan 24 kappaleessa.
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Tarkistus 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radio- ja televisiolähetyskanavien ja 
esteitä poistavien palvelujen välittämistä 
koskevia kohtuullisia siirtovelvollisuuksia 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluville 
yrityksille, jotka tarjoavat radio- ja 
televisiolähetysten yleisölle lähettämiseen 
käytettäviä sähköisiä viestintäverkkoja, jos 
merkittävä määrä kyseisten verkkojen 
loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena 
keinonaan vastaanottaa radio- ja 
televisiolähetyksiä. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössään selkeästi ja 
nimenomaisesti määrittelemien yleisen 
edun mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen 
radiopalvelujen ja audiovisuaalisten 
mediapalvelujen sekä 
täydennyspalvelujen välittämistä koskevia 
kohtuullisia siirtovelvollisuuksia niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluville yrityksille, 
jotka tarjoavat radiopalvelujen ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
yleisölle lähettämiseen käytettäviä 
sähköisiä viestintäverkkoja, jos merkittävä 
määrä kyseisten verkkojen loppukäyttäjiä 
käyttää niitä pääasiallisena keinonaan 
vastaanottaa radiopalveluja ja 
audiovisuaalisia mediapalveluja. Tällaisia 
velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, 
jos se on välttämätöntä kunkin jäsenvaltion 
selkeästi ja nimenomaisesti määrittelemien 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja avoimia.

Or. en

Tarkistus 22
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioita 
siirtovelvollisuuksia uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein."

Jäsenvaltioiden on tästedes arvioitava 
siirtovelvollisuuksia uudelleen 
säännöllisin väliajoin."
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Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden valitsemat erilaiset oikeudelliset välineet, ei ole 
asianmukaista asettaa tiukkaa vaatimusta, että sääntöjä "on arvioitava uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein".

Tarkistus 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioita 
siirtovelvollisuuksia uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein."

Jäsenvaltioiden on tästedes arvioitava 
siirtovelvollisuuksia uudelleen säännöllisin 
väliajoin."

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden valitsemat erilaiset oikeudelliset välineet, ei ole 
asianmukaista asettaa tiukkaa vaatimusta, että sääntöjä "on arvioitava uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein".

Tarkistus 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2002/22/EY
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioita 
siirtovelvollisuuksia uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein."

Jäsenvaltioiden on tästedes arvioitava 
siirtovelvollisuuksia uudelleen säännöllisin 
väliajoin."

Or. fr
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Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden valitsemat erilaiset oikeudelliset välineet, ei ole 
asianmukaista asettaa tiukkaa vaatimusta, että sääntöjä "on arvioitava uudelleen vähintään 
kolmen vuoden välein".
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