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LYHYET PERUSTELUT

– Parlamentissa keskusteltavana ja hyväksyttävänä olevalla direktiivillä saatetaan ajan tasalle 
direktiivi 89/552/ETY, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa televisiolähetysten vapaa
levittäminen kaikkiin ETY:n osiin.

– Sen jälkeen muutosta on tapahtunut siinä, että tekninen edistyminen on suuresti lisännyt 
erilaisia foorumeita, joiden kautta audiovisuaalista sisältöä voidaan lähettää ja vastaanottaa. Ne 
ovat ennen kaikkea muuttaneet perusteellisesti audiovisuaalialalla sovellettavan 
liiketoimintamallin erityispiirteitä. Aikaisemmat myyjän markkinat ovat asteittain muuttuneet 
kuluttajan markkinoiksi. Kun kuluttajat olivat ennen itse asiassa jakelijan määrittelemän 
tarjonnan passiivisia vastaanottajia, he ovat nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän –
asemassa, jossa he voivat itse päättää, mitä he kuluttavat.

– Yksi tekijä, jonka tämä uusi taloudellinen malli on tuonut mukanaan ja josta varmasti – sitä
korostettakoon – tulee tulevaisuudessa entistä ratkaisevampi, on audiovisuaaliteollisuuden 
rahoituslähteitä koskeva radikaali muutos, joka koskee sekä tuotantoa että jakelua. Kaksi 
perinteistä rahoituksen muotoa, toisin sanoen lupamaksut ja mainostulot, ovat jatkuvasti 
menettäneet asemiaan maksujärjestelmälle, joka määräytyy käyttäjien vaatiman 
audiovisuaalisen palvelun luonteen ja laadun mukaan. Tämän teollisuudenalan taloudellinen 
merkitys sen vuoksi todennäköisesti kasvaa vakaasti ja huomattavasti, ja maailmanlaajuisesta 
kilpailusta tulee tietenkin ankarampaa.

– Edellä mainitun skenaarion vuoksi on entistä tarpeellisempaa ja pakottavampaa saada aikaan 
aidot eurooppalaiset yhteismarkkinat siinä laajuudessa, että Euroopan on mahdollista kilpailla 
kasvavien Intian, Latinalaisen Amerikan ja Kiinan markkinoiden sekä Pohjois-Amerikan 
markkinoiden kanssa, ja toimia kielirajoista ja runsaasta ja monenmuotoisesta kansallisesta 
sääntelystä huolimatta. Toiseksi tarvittavia sääntöjä on laadittava, jotta jatkuvassa teknisessä
kehityksessä pysytään mukana sekä sitä tuetaan ja edistetään pitäen mielessä erityisesti sen, että
tulevaisuudessa kuluttajan etuja mukautetaan entistä enemmän laajalla valikoimalla, jota 
teknologia sellaisenaan tarjoaa.

– Olisi myös kuitenkin tunnustettava, että kyseessä olevan tuotteen – audiovisuaaliset palvelut –
erityinen luonne aiheuttaa erityisongelmia, jotka liittyvät jossain määrin yhä huomattaviin 
mielialaeroihin kansallisissa yhteiskunnissa sekä tarpeeseen kunnioittaa arvoa tai kulttuuri-
identiteettiä, jonka suojeleminen on olennaista "eurooppalaisen mallin" luonnetta 
määriteltäessä.

– Lisäksi on tärkeätä pitää mielessä, että toisin kuin vuonna 1989 unioni on päättänyt keskittyä
poliittisessa strategiassaan johtavaan geopoliittiseen ja maantieteellis-taloudelliseen rooliin, 
joka määräytyy globaalin talouden kehittyessä. Kyseessä on Lissabonin strategia, joka 
hyväksyttiin vuonna 2000 ja jonka tavoitteena on se, että unionista tulee vuoteen 2010 
mennessä "maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja, lisäämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä huolehtimaan ympäristöstä".
Tässä yhteydessä näyttää selvältä, että taloudellisen sektorin tulevaisuus, johon direktiivi liittyy, 
on ratkaisevaa tämän strategian menestyksen kannalta. Siksi on tarpeen hyväksyä
sääntelykehys, jossa otetaan ehdottomasti huomioon muut Euroopan unionin politiikan 
tavoitteet, joiden mukaisesti Euroopan teollisuuden on mahdollista pitää puolensa 
maailmanlaajuisella tasolla maailman muista osista tuleviin kilpailijoihin nähden. Direktiivin 
89/552/ETY tarkistaminen on tehtävä tämän suuntaisesti ja se on muotoiltava siten, että suuren 
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yleisön, kuluttajien ja teollisuuden edut sovitetaan yhteen kokonaisuutena. On korostettava 
vielä tarvetta hyväksyä lähestymistapa, jonka mukaisesti erilaiset etunäkökohdat pyritään 
saamaan toistensa kanssa synergiseen suhteeseen.

– Tässä mielessä komission ehdottamassa tekstissä edistytään olennaisesti haluttuun suuntaan, ja 
se olisi siksi hyväksyttävä parlamentissa, jonka olisi hylättävä vaihtoehdot, joiden mukaisesti 
joko jatketaan nykyiseen sääntelykehykseen perustuvaa lähestymistapaa (televisio ilman rajoja -
direktiivi pelkästään "lineaaristen palveluiden" osalta ja sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ei-
lineaaristen palveluiden osalta) tai muutetaan lineaarisia palveluita koskevia erityisiä sääntöjä.

– "Audiovisuaalisten mediapalveluiden" määrittely on tavoite, jota voidaan tukea, vaikka "ei-
lineaaristen mediapalveluiden" soveltamisala olisi määriteltävä aikaisempaa tarkemmin, jotta on 
mahdollista tehdä entistä selvemmin ero palveluiden ja mediapalveluiden välillä. Jotkut 
pelkäävät aivan oikeutetusti, että jos soveltamisala määritellään liian laajaksi, Eurooppa saattaa 
entistä huonommin pystyä löytämään uusia tapoja tiedottaa uusista tuotteista. Tässä
lausunnossa esitetyt tarkistukset on tehty tämä seikka huomioon ottaen.

– Tarkistuksilla pyritään myös vahvistamaan Euroopan teollisuuden rakennetta erityisesti sisällön 
tuottamisen kannalta siten, että amerikkalaisten kilpailijoiden ohella sen on mahdollista kilpailla 
myös intialaisten, latinalaisamerikkalaisten ja kiinalaisten kilpailijoiden kanssa.
On perustettava asianmukainen audiovisuaalisen sisällön hyödyntämiseen liittyvien oikeuksien 
hallinnointia koskeva järjestelmä, jonka olisi lujitettava riippumatonta sisällön tuottamiseen 
erikoistunutta teollisuutta. Nämä yleiset puitteet olisi siksi otettava huomioon asianomaisilla 
tahoilla, ja tässä käsiteltävän direktiivin tavoitteet olisi yhdistettävä niihin.
Samaan ajattelutapaan perustuen on myös tuettava asianmukaista tuotesijoittelun (product 
placement) sääntelyä ja rangaistuksia käyttämättömiä sääntöjä, jotka koskevat mainontaa 
kokonaisuutena, pitäen mielessä, että jos kuluttajilla on laajemmat mahdollisuudet valita, 
teollisuuden on pakko pyrkiä välttämään vaihtoehtoja, jotka ovat sen etujen vastaisia, koska 
valikoima rohkaisee kuluttajia valitsemaan tuotteita, joita he pitävät parempina ja heidän 
makuunsa sopivampina. Tämä kuluttajien tarpeita ja odotuksia koskeva muutos vähentää
julkisten viranomaisten harjoittaman valvonnan tarvetta.

– Lopuksi valiokunta haluaisi taittaa peistä itsesääntelyn ja myös yhteissääntelyn puolesta.
Valiokunta on tietoinen, että mahdollisuutta säätää tämänsuuntaisia lakeja rajoitetaan suuresti 
lainsäädännön parantamista koskevalla toimielinten välisellä sopimuksella, joka hyväksyttiin 31. 
joulukuuta 2003. Kuitenkin tekninen kehitys, siinä määrin kuin se vaikuttaa 
markkinasääntöihin, on niin nopeaa, että asianmukaista sääntelyä tarvitaan, jotta sovittaa 
yhteen yleistä etua palvelevat arvot ja tavoitteet samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus 
ja kilpailukyky Euroopan teollisuudelle.

– Parlamentissa keskusteltavana ja hyväksyttävänä olevalla direktiivillä saatetaan ajan tasalle 
direktiivi 89/552/ETY, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa televisiolähetysten vapaa 
levittäminen kaikkiin ETY:n osiin.

– Sen jälkeen muutosta on tapahtunut siinä, että tekninen edistyminen on suuresti lisännyt 
erilaisia foorumeita, joiden kautta audiovisuaalista sisältöä voidaan lähettää ja vastaanottaa. Ne 
ovat ennen kaikkea muuttaneet perusteellisesti audiovisuaalialalla sovellettavan 
liiketoimintamallin erityispiirteitä. Aikaisemmat myyjän markkinat ovat asteittain muuttuneet 
kuluttajan markkinoiksi. Kun kuluttajat olivat ennen itse asiassa jakelijan määrittelemän 
tarjonnan passiivisia vastaanottajia, he ovat nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän –
asemassa, jossa he voivat itse päättää, mitä he kuluttavat.

– Yksi tekijä, jonka tämä uusi taloudellinen malli on tuonut mukanaan ja josta varmasti – sitä
korostettakoon – tulee tulevaisuudessa entistä ratkaisevampi, on audiovisuaaliteollisuuden 
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rahoituslähteitä koskeva radikaali muutos, joka koskee sekä tuotantoa että jakelua. Kaksi 
perinteistä rahoituksen muotoa, toisin sanoen lupamaksut ja mainostulot, ovat jatkuvasti 
menettäneet asemiaan maksujärjestelmälle, joka määräytyy käyttäjien vaatiman 
audiovisuaalisen palvelun luonteen ja laadun mukaan. Tämän teollisuudenalan taloudellinen 
merkitys sen vuoksi todennäköisesti kasvaa vakaasti ja huomattavasti, ja maailmanlaajuisesta 
kilpailusta tulee tietenkin ankarampaa.

– Edellä mainitun skenaarion vuoksi on entistä tarpeellisempaa ja pakottavampaa saada aikaan 
aidot eurooppalaiset yhteismarkkinat siinä laajuudessa, että Euroopan on mahdollista kilpailla 
kasvavien Intian, Latinalaisen Amerikan ja Kiinan markkinoiden sekä Pohjois-Amerikan 
markkinoiden kanssa, ja toimia kielirajoista ja runsaasta ja monenmuotoisesta kansallisesta 
sääntelystä huolimatta. Toiseksi tarvittavia sääntöjä on laadittava, jotta jatkuvassa teknisessä
kehityksessä pysytään mukana sekä sitä tuetaan ja edistetään pitäen mielessä erityisesti sen, että
tulevaisuudessa kuluttajan etuja mukautetaan entistä enemmän laajalla valikoimalla, jota 
teknologia sellaisenaan tarjoaa.

– Olisi myös kuitenkin tunnustettava, että kyseessä olevan tuotteen – audiovisuaaliset palvelut –
erityinen luonne aiheuttaa erityisongelmia, jotka liittyvät jossain määrin yhä huomattaviin 
mielialaeroihin kansallisissa yhteiskunnissa sekä tarpeeseen kunnioittaa arvoa tai kulttuuri-
identiteettiä, jonka suojeleminen on olennaista "eurooppalaisen mallin" luonnetta 
määriteltäessä.

– Lisäksi on tärkeätä pitää mielessä, että toisin kuin vuonna 1989 unioni on päättänyt keskittyä
poliittisessa strategiassaan johtavaan geopoliittiseen ja maantieteellis-taloudelliseen rooliin, 
joka määräytyy globaalin talouden kehittyessä. Kyseessä on Lissabonin strategia, joka 
hyväksyttiin vuonna 2000 ja jonka tavoitteena on se, että unionista tulee vuoteen 2010 
mennessä "maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja, lisäämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä huolehtimaan ympäristöstä".
Tässä yhteydessä näyttää selvältä, että taloudellisen sektorin tulevaisuus, johon direktiivi liittyy, 
on ratkaisevaa tämän strategian menestyksen kannalta. Siksi on tarpeen hyväksyä
sääntelykehys, jossa otetaan ehdottomasti huomioon muut Euroopan unionin politiikan 
tavoitteet, joiden mukaisesti Euroopan teollisuuden on mahdollista pitää puolensa 
maailmanlaajuisella tasolla maailman muista osista tuleviin kilpailijoihin nähden. Direktiivin 
89/552/ETY tarkistaminen on tehtävä tämän suuntaisesti ja se on muotoiltava siten, että suuren 
yleisön, kuluttajien ja teollisuuden edut sovitetaan yhteen kokonaisuutena. On korostettava 
vielä tarvetta hyväksyä lähestymistapa, jonka mukaisesti erilaiset etunäkökohdat pyritään 
saamaan toistensa kanssa synergiseen suhteeseen.

– Tässä mielessä komission ehdottamassa tekstissä edistytään olennaisesti haluttuun suuntaan, ja 
se olisi siksi hyväksyttävä parlamentissa, jonka olisi hylättävä vaihtoehdot, joiden mukaisesti 
joko jatketaan nykyiseen sääntelykehykseen perustuvaa lähestymistapaa (televisio ilman rajoja -
direktiivi pelkästään "lineaaristen palveluiden" osalta ja sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ei-
lineaaristen palveluiden osalta) tai muutetaan lineaarisia palveluita koskevia erityisiä sääntöjä.

– "Audiovisuaalisten mediapalveluiden" määrittely on tavoite, jota voidaan tukea, vaikka "ei-
lineaaristen mediapalveluiden" soveltamisala olisi määriteltävä aikaisempaa tarkemmin, jotta on 
mahdollista tehdä entistä selvemmin ero palveluiden ja mediapalveluiden välillä. Jotkut 
pelkäävät aivan oikeutetusti, että jos soveltamisala määritellään liian laajaksi, Eurooppa saattaa 
entistä huonommin pystyä löytämään uusia tapoja tiedottaa uusista tuotteista. Tässä
lausunnossa esitetyt tarkistukset on tehty tämä seikka huomioon ottaen.

– Tarkistuksilla pyritään myös vahvistamaan Euroopan teollisuuden rakennetta erityisesti sisällön 
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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

tuottamisen kannalta siten, että amerikkalaisten kilpailijoiden ohella sen on mahdollista kilpailla 
myös intialaisten, latinalaisamerikkalaisten ja kiinalaisten kilpailijoiden kanssa.
On perustettava asianmukainen audiovisuaalisen sisällön hyödyntämiseen liittyvien oikeuksien 
hallinnointia koskeva järjestelmä, jonka olisi lujitettava riippumatonta sisällön tuottamiseen 
erikoistunutta teollisuutta. Nämä yleiset puitteet olisi siksi otettava huomioon asianomaisilla 
tahoilla, ja tässä käsiteltävän direktiivin tavoitteet olisi yhdistettävä niihin.
Samaan ajattelutapaan perustuen on myös tuettava asianmukaista tuotesijoittelun (product 
placement) sääntelyä ja rangaistuksia käyttämättömiä sääntöjä, jotka koskevat mainontaa 
kokonaisuutena, pitäen mielessä, että jos kuluttajilla on laajemmat mahdollisuudet valita, 
teollisuuden on pakko pyrkiä välttämään vaihtoehtoja, jotka ovat sen etujen vastaisia, koska 
valikoima rohkaisee kuluttajia valitsemaan tuotteita, joita he pitävät parempina ja heidän 
makuunsa sopivampina. Tämä kuluttajien tarpeita ja odotuksia koskeva muutos vähentää
julkisten viranomaisten harjoittaman valvonnan tarvetta.

– Lopuksi valiokunta haluaisi taittaa peistä itsesääntelyn ja myös yhteissääntelyn puolesta.
Valiokunta on tietoinen, että mahdollisuutta säätää tämänsuuntaisia lakeja rajoitetaan suuresti 
lainsäädännön parantamista koskevalla toimielinten välisellä sopimuksella, joka hyväksyttiin 
31. joulukuuta 2003. Kuitenkin tekninen kehitys, siinä määrin kuin se vaikuttaa 
markkinasääntöihin, on niin nopeaa, että asianmukaista sääntelyä tarvitaan, jotta sovittaa 
yhteen yleistä etua palvelevat arvot ja tavoitteet samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus
ja kilpailukyky Euroopan teollisuudelle.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE
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(1) Direktiivillä 89/552/ETY 
yhteensovitetaan tiettyjä televisiotoimintaa 
koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä. Audiovisuaalisten 
mediapalvelujen uudet lähetysteknologiat 
edellyttävät kuitenkin sääntelyjärjestelmän 
mukauttamista siten, että siinä voidaan ottaa 
huomioon rakenteellisten muutosten ja 
teknologian kehittymisen vaikutukset 
liiketoimintamalleihin ja erityisesti 
kaupallisen lähetystoiminnan rahoitukseen 
sekä varmistaa mahdollisimman hyvät 
kilpailuedellytykset eurooppalaiselle 
tietoteknologialle sekä Euroopan media-
yrityksille ja media-alan palveluille.

(1) Direktiivillä 89/552/ETY 
yhteensovitetaan tiettyjä televisiotoimintaa 
koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä. Audiovisuaalisten 
mediapalvelujen uudet lähetysteknologiat 
edellyttävät kuitenkin sääntelyjärjestelmän 
mukauttamista siten, että siinä voidaan ottaa 
huomioon rakenteellisten muutosten, tieto- ja 
viestintätekniikoiden leviämisen ja 
teknologian kehittymisen vaikutukset 
liiketoimintamalleihin ja erityisesti 
kaupallisen lähetystoiminnan rahoitukseen 
sekä varmistaa mahdollisimman hyvät 
kilpailuedellytykset eurooppalaiselle 
tietoteknologialle sekä Euroopan media-
yrityksille ja media-alan palveluille.

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikoiden leviämisellä on ollut suuri vaikutus sosiaalisiin ja taloudellisiin 
rakenteisiin. Erityisesti niiden leviäminen on laukaissut liikkeelle lisää teknologisia 
kehityskulkuja, jotka ovat muuttaneet lukuisten liiketoimintamallien rakenteita ja toimintaa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

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

(4) Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja kehittymässä olevat tilattavat palvelut 
tarjoavat yhteisössä huomattavia 
työllisyysmahdollisuuksia varsinkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä ja edistävät 
talouskasvua ja investointeja, parantavat 
elinolosuhteita ja siten vahvistavat 
Euroopan yritysten kilpailukykyä.

Perustelu

Työpaikkojen luominen ja merkittävien työtilaisuuksien tarjoaminen on äärimmäisen tärkeä
tekijä tehostettaessa Euroopan teollisuussektoria. Kasvun ja tuottavuuden edistäminen 
kaikilla teollisuudenaloilla on yksi Euroopan yhteisön merkittävimmistä tavoitteista.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE
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(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat 
eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan 
kehittymässä oleviin tilattaviin palveluihin 
sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti 
epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään 
epätasapuolisessa ympäristössä. Sekä
kilpailun vääristymisen välttämiseksi että
oikeusvarmuuden lisäämiseksi on sen vuoksi 
tarpeen soveltaa koordinoidusti kaikkiin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin ainakin 
tiettyjä perussääntöjä.

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

Perustelu

Syy uuden direktiivin laatimiseen on se, että päivitetään oikeudelliset määräykset 
markkinoilla tapahtuneiden uusien teknologisten kehityskulkujen mukaisiksi ja tarjotaan 
markkinoilla toimijoille oikeudellinen teksti, jolla turvataan lähetystoiminta ja edistetään 
näin yhtenäisen informaatioalueen perustamista, mikä on yksi i2010-aloitteen kolmesta 
pilarista.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)
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(6 a) Lissabonin Eurooppa-neuvostossa 
vuonna 2000 Euroopan unioni käynnisti 
kunnianhimoisen ohjelman, jonka 
tarkoituksena on tehdä Euroopasta vuoteen 
2010 mennessä "maailman dynaamisin ja 
kilpailukykyisin tietoon perustuva talous 
maailmassa". Lissabonin strategia 
käynnistettiin uudelleen vuonna 2005 
väliarvioinnin aikana olennaisena 
osatekijänä parannettaessa hyvinvointia, 
edistettäessä kilpailua ja lisättäessä
tuotantoa EU:ssa. Tämän vuoksi ja 
Lissabonin strategian puitteissa on tarpeen 
keskittyä politiikkoihin, joilla on terve 
vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiselle, 
kilpailuesteiden vähentämiselle ja tieto- ja 
viestintätekniikoiden käyttöönotolle 
tarkoituksenaan kartoittaa tietä kohti 
kilpailukykyistä tietoon perustuvaa 
taloutta.

Perustelu

Lissabonin strategia on ollut tärkein EU:n toimintaväline, jolla tehostetaan Euroopan 
yritysten kilpailukykyä sekä parannetaan hyvinvointia ja elinolosuhteita. Se muodostaa 
perustan Euroopan teollisuuden tuottavuuden edistämiselle, ja Euroopan ohjelmateollisuus 
on osa sitä.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

Vahvan eurooppalaisen teollisuuden 
luominen oli yksi Lissabonin 
toimintasuunnitelman tärkeimmistä
tavoitteista. Sen vuoksi tuottavuus ja 
teknologinen johtajuus kaikilla talouden 
aloilla voidaan saavuttaa tekemällä
mittavia investointeja ja hyödyntämällä
käytettävissä olevaa tieto- ja 
viestintätekniikkaa kilpailukykyisessä
ympäristössä, millä saavutetaan sääntelyn 
oikea tasapaino kuluttajan luottamuksen ja 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
lisäämiseksi.
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Perustelu

Tietoyhteiskunnassa Euroopan yritysten tuottavuus ja kasvu voidaan saavuttaa ainoastaan 
käyttämällä tieto- ja viestintätekniikoita ja tekemällä mittavia investointeja, joilla 
mahdollistetaan johtavan aseman saavuttaminen kaikilla teollisuuden aloilla, 
ohjelmateollisuus mukaan lukien.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 6 C KAPPALE (uusi)

Kilpailukyvyn edistäminen Euroopan 
teollisuudessa, josta audiovisuaaliala 
muodostaa merkittävän osan, on 
ratkaisevaa Lissabonin strategiaan 
sisältyvien politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Audiovisuaalialan 
teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi 
olisi siksi edistettävä riittäviä
rahoitusvälineitä asianmukaisen 
sääntelykehyksen puitteissa.

Perustelu

Tietoyhteiskunnassa Euroopan yritysten tuottavuus ja kasvu voidaan saavuttaa ainoastaan 
käyttämällä tieto- ja viestintätekniikoita ja tekemällä mittavia investointeja, joilla 
mahdollistetaan johtavan aseman saavuttaminen kaikilla teollisuuden aloilla, 
ohjelmateollisuus mukaan lukien.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 6 D KAPPALE (uusi)

Lissabonin strategian mukaisesti on 
tärkeää ottaa huomioon eurooppalaisen 
sisällön tuotannon kehittäminen laatimalla 
poliittiset puitteet, jotka koskevat erityisesti 
oikeuksien omistamista ja hyödyntämistä.

Perustelu

Euroopan teollisuuden ja audiovisuaalisen teollisuuden edistämistä koskeva yleisen tavoitteen 
mukaisesti olisi kiinnitettävä huomiota myös eurooppalaisiin sisällön tuottajiin. Tässä
suhteessa olisi laadittava puitteet, jotka koskevat oikeuksia, koska jakelijoiden hallitseva 
asema tässä suhteessa on haitallista.
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Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

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

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

Perustelu

Digitaalitaloutta voidaan hyödyntää ja tietoyhteiskunta toteuttaa ainoastaan tieto- ja 
viestintätekniikoita käyttämällä.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE
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(13) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa kaikki audiovisuaaliset 
joukkoviestintäpalvelut riippumatta siitä, 
ovatko ne tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Sen soveltamisala 
rajoittuu kuitenkin perustamissopimuksen 
määritelmän mukaisiin palveluihin, eli sen 
piiriin kuuluu kaikenlainen taloudellinen 
toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun 
yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei 
kata ei-taloudellista toimintaa, kuten 
puhtaasti yksityisiä verkkosivustoja.

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

Perustelu

Kuten komissio on itse korostanut, direktiivin ei pitäisi kattaa muita kuin taloudellista 
toimintaa. Yksityisiä verkkosivuja tai muutakaan yksityistä sisältöä, kuten blogeja, ei pitäisi 
säännellä. Samoin tulisi menetellä puolittain yksityisen sisällön kuten paikallisia kerhoja tai 
koulutapahtumia koskevan tiedon kanssa. Tämä on myös yhdenmukaista 
perustamissopimuksen 50 artiklassa esitetyn palveluiden määritelmän kanssa. Tekstissä olisi 
siksi jätettävä tällainen sisältö yksiselitteisesti soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE
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(14) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
määritelmä kattaa joukkotiedotusvälineet 
siltä osin kuin ne suorittavat tiedonvälitys-, 
viihdytys- ja valistustehtäviään, mutta ei 
minkäänlaista yksityisluonteista viestien 
vaihtoa, kuten sähköpostiviestien 
lähettämistä vähäiselle määrälle 
vastaanottajia. Määritelmän ulkopuolelle 
jäävät myös kaikki palvelut, joiden 
tarkoituksena ei ole audiovisuaalisen sisällön 
jakelu, eli palvelut, joissa audiovisuaalista 
sisältöä esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä
sen välittäminen ole palvelun päätarkoitus.
Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivustot, 
joilla on pelkästään oheisaineiston asemassa 
audiovisuaalisia elementtejä, kuten 
animoituja graafisia elementtejä, pieniä
mainospaloja tai tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa.

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

Perustelu

Yksi tässä direktiivissä kuvattujen palveluiden pääpiirteistä, joka mainitaan myös 
määritelmässä, on suurta yleisöä koskevat tiedotustehtävät.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Audiovisuaalisten mediapalveluiden 
määritelmässä esitetyt direktiivin 
89/552/ETY 1 artiklan a kohtaan sisältyvät 
muutetut kriteerit, joita selvennetään 
edelleen tämän direktiivin johdanto-osan 
13 ja 17 kappaleessa, on täytettävä
samanaikaisesti.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että komission johdanto-osan 13 ja 17 kappaleessa esittämät kriteerit 
on täytettävä samanaikaisesti.
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Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 25 A KAPPALE (uusi)

(25 a) Itsesääntely on eräänlainen 
vapaaehtoinen aloite, jolla taloudellisille 
toimijoille, työmarkkinaosapuolille ja 
hallituksista riippumattomille järjestöille 
tai yhdistyksille annetaan mahdollisuus 
hyväksyä omassa keskuudessaan itseään 
koskevia yhteisiä suuntaviivoja Euroopan 
tasolla. Itsesääntely on vaihtoehtoinen 
menetelmä täyttää nykyiset säännökset, 
eikä se voi täysin korvata lainsäätäjän 
velvollisuutta. Yhteissääntely voi merkitä
sitä, että tämän direktiivin määräysten 
noudattamisen valvonta annetaan 
itsesääntelyelimille, ellei 
perustamissopimuksen mukaisista 
jäsenvaltioiden velvollisuuksista muuta 
johdu.

Perustelu

Termien "yhteissääntely" ja "itsesääntely" selittäminen johdanto-osan kappaleissa on 
tarpeen, jotta Euroopan yhteisössä saavutetaan mahdollisimman korkea itsesääntelyn taso.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE
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(35) Ei-lineaariset audiovisuaaliset 
mediapalvelut voivat osittain korvata 
lineaarisia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi 
edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa 
ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti 
kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se 
on käytännössä mahdollista. On tärkeää
tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden 
säännösten soveltamista, jotka liittyvät 
eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen 
audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla.
Jäsenvaltioiden on 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioitava erityisesti tällaisten palvelujen 
osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja 
eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien 
hankinnan rahoituksessa. Lisäksi
kertomuksissa on annettava tiedot 
eurooppalaisten teosten osuudesta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä siitä, kun paljon palvelujen 
käyttäjät tosiasiallisesti katsovat tällaisissa 
palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia.

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

Perustelu

Toisin kuin perinteiset jakelukanavat, sähköiset palvelut tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
eurooppalaiselle ja riippumattomalle sisällölle.

Sähköisten palveluiden edistäminen on siksi sopivin tapa kannustaa eurooppalaisten 
audiovisuaaliteosten laajempaa levitystä ja varmistaa samalla niiden käyttökelpoisuus uusille 
jakelukanaville.

Tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeä ennakkoehto kilpailun kunnioittamiseksi on se, että ei 
syrjitä eri jakelumarkkinoita, esimerkiksi online-jakelijoita perinteisten jakelukanavien, kuten 
maksu-TV:n, DVD:n tai muiden fyysisten tuotteiden, eduksi.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 43 KAPPALE
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(43) Direktiivin tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisen televisiotoiminnan 
erityispiirteitä, ja sen vuoksi siinä rajoitetaan 
katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota 
varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain 
ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat 
erityissuojelua.

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

Perustelu

Lissabonin toimintaohjelman sisällön sekä Euroopan teollisuuden, kasvun ja tuottavuuden 
edistämistä koskevan tavoitteen mukaisesti Euroopan mediateollisuuden ja eurooppalaisen 
mediatuotannon edistämisen olisi oltava ensisijaisen tärkeällä sijalla 
audiovisuaalitoiminnassa.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

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

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

Perustelu

Yhteistyö on erittäin tärkeää. Tässä suhteessa yhteistyötä olisi tehtävä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission kesken, mutta myös kansallisten sääntelyviranomaisten 
välisesti.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(c) 'lineaarisella palvelulla' tai 
'televisiolähetystoiminnalla' tai 
'televisiolähetyksellä' mitä tahansa 
lähetystapaa hyödyntävää eri ohjelmien 
alkuperäislähetystä salaamattomana tai 
salatussa muodossa ja kronologisessa 
järjestyksessä. Nämä ohjelmat lähetetään 
käyttäjän laitteeseen mediapalveluiden 
tarjoajan määrittelemänä ajankohtana 
ohjelma-aikataulun mukaisesti ja 
samanaikaisesti lukumäärältään 
määrittelemättömille televisionkatsojille.
Tähän määritelmään sisältyvät yritysten 
välisesti välitetyt ohjelmat, jotka on 
tarkoitus välittää yleisölle. Siihen eivät 
sisälly palvelut, jotka koskevat tietojen tai 
muiden viestien tai kuvien toimittamista 
palvelun vastaanottajan pyynnöstä;

Perustelu

Tähän kohtaan sisällytetään lineaaristen palveluiden, toisin sanoen televisiolähetystoiminnan 
määritelmä. Audiovisuaalisten mediapalveluiden yleisen käsitteen mukaisesti on tärkeää
määritellä, mitä lineaarinen, toisin sanoen televisiolähetystoiminta, ja ei-lineaarinen 
merkitsee. Erittely esitetään yksityiskohtaisesti korostamalla lineaaristen palveluiden 
peruspiirteitä.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, joka 
toimitetaan elektronisen 
tietoliikenneverkon kautta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY 2 artiklan a kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, mukaan luettuina 
kaapeli-, satelliitti- ja maanpäälliset 
televisiolähetykset tai liikkuvat verkot, 
joihin liittyvät lisäksi seuraavat 
erityispiirteet;
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– käyttäjä esittää henkilökohtaisen 
pyynnön erityisestä palvelusta 
(tilauspalvelu mukaan luettuna) 
mediapalvelun tarjoajan valitseman 
sisältövalikoiman perusteella;

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

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

Perustelu

Tähän ei-lineaarisia palveluja koskevaan määritelmään pyritään sisällyttämään 
mahdollisimman monta ominaispiirrettä. Ensimmäisessä alakohdassa korostetaan sitä, että ei-
lineaarisen palvelun tarjoamisen kannalta on tärkeää, että käyttäjä esittää pyynnön palvelun 
tarjoamisesta mediapalvelun tarjoajan valitseman sisällön perusteella. Toisessa alakohdassa 
sallitaan vain "TV-mäisen" sisällön "vastaanottaminen" ja jätetään soveltamisalan 
ulkopuolelle muunlaiset videosisällöt. Siinä saavutetaan komission tavoite luoda 
"yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet" ei-lineaarisille palveluille ja nykyisille 
lähetyspalveluille siten, että (esimerkiksi) tilausvideo ei ole houkutteleva jakelufoorumi 
ainoastaan siksi, että sillä vältetään nykyiset TV-formaattia hyödyntävää mainontaa koskevat 
rajoitukset.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

1 artiklan f kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ audiovisuaalisten 
mediapalvelujen yhteydessä äänen kanssa tai 
ilman ääntä lähetettävää liikkuvaa kuvaa, 
jonka tarkoituksena on suoraan tai 
epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa 
harjoittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen 
myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön julkista kuvaa;

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

Perustelu

Edistämisen määritelmä on – kuten g ja i kohdassa – rakennettava subjektiivisesti, jotta 
saavutetaan asianmukaiset tulokset. Muutoin jokainen tuotetta tai palvelua koskeva maininta 
voisi toimituksellisista syistä kuulua määritelmään "audiovisuaalinen kaupallinen 
tiedonvälitys", jos sen nähdään objektiivisesti edistävän myyntiä ilman, että se on oikeastaan 
sen tarkoitus. Toisaalta aito mainos voitaisiin määritellä "audiovisuaaliseksi kaupalliseksi 
tiedonvälitykseksi", jos sillä ei olisi vaikutusta ja sen ei olisi objektiivisesti katsottu edistävän 
myyntiä, vaikka tämä oli sen tarkoitus. 

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

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

Perustelu

Käytännössä mediapalveluiden tarjoajat hankkivat säännöllisesti valmiita sisältöjä
kolmansilta osapuolilta. Silloin heillä ei usein ole mahdollisuutta määritellä, sisältyykö
tällaiseen ohjelmaan tuotesijoitteluun liittyvää sisältöä. Heillä ei myöskään ole mitään 
mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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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 ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin kunnioittaen 
eri jakelumarkkinoiden välistä kilpailua
6 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten 
teosten tuotantoa ja saatavuutta.

Perustelu

Toisin kuin perinteiset jakelukanavat, sähköiset palvelut tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
eurooppalaiselle ja riippumattomalle sisällölle.

Sähköisten palveluiden edistäminen on siksi sopivin tapa kannustaa eurooppalaisten 
audiovisuaaliteosten laajempaa levitystä ja varmistaa samalla niiden käyttökelpoisuus uusille 
jakelukanaville.

Tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeä ennakkoehto kilpailun kunnioittamiseksi on se, että ei 
syrjitä eri jakelumarkkinoita, esimerkiksi online-jakelijoita perinteisten jakelukanavien, kuten 
maksu-TV:n, DVD:n tai muiden fyysisten tuotteiden, eduksi.

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

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

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

(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.

(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.

(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.



PA\599970FI.doc 21/21 PE 368.033v01-00

FI

(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.

(c a) 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. 

(c b) Ohjelmien sisältämästä
tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa katsojien 
mahdollisten väärinkäsitysten 
välttämiseksi.

Perustelu

Erilliset kohdat eri sisältöjen vuoksi.

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 7 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

6 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

(d a) Lisätään seuraava kohta:
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"Riippumattoman tuottajan käsitettä
määritellessään jäsenvaltioiden olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon kolme 
seuraavaa kriteeriä: tuotantoyhtiön 
omistajuus, samalle lähettäjälle 
toimitettujen ohjelmien määrä ja 
toissijaisten oikeuksien omistajuus."

Perustelu

Viittaus riippumattomuuteen liittyy merkittävästi ja hyvin läheisesti oikeuksien käsitteeseen. 
Se että oikeuksia hankittaessa markkinat keskittyvät ja valtaa käyttävät muutamat toimijat 
merkitsee, että riippumattomat tuotantoyhtiöt eivät pysty täysin hyödyntämään uusia sisällön 
jakelua koskevia formaatteja eivätkä säilyttämään oikeuksia. Riippumattomat tuotantoyhtiöt 
eivät pysti houkuttelemaan pääomaa ja saamaan aikaan kasvua, ja niiden rahoitus säilyy 
näin ollen raskaana ja keskittymisen taso estää innovaation.

Tarkistus 23
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. 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 
30 minuutin jaksoa kohti.

Perustelu

Tällä hetkellä uutisia ja lastenohjelmia koskevan 30-minuutin säännön laajentaminen 
35 minuuttiin aiheuttaisi vakavia kielteisiä vaikutuksia lähetystoiminnan harjoittajien 
mainostuloihin ja sen seurauksena heidän mahdollisuuksiin rahoittaa audiovisuaalisen 
sisällön tuotantoa. Koska useimmat uutiset ja lastenohjelmat kestävät korkeintaan 
30 minuuttia, tämä voi estää merkittävästi mainontaa näissä ohjelmissa. Minkäänlaista 
selitystä tai perustelua tälle toimenpiteelle ei tunnu löytyvän komission ehdotuksesta tai sitä
koskevasta vaikutusten arvioinnista.

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 17 KOHTA

20 artikla (direktiivi 89/552/ETY)
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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.”

Perustelu

Toiseksi viimeisessä lauseessa viitataan merkittävään vaikutukseen yleisosuuksien kannalta. 
Tämä sanamuoto kaipaisi lisäselvityksiä ja analyysiä siitä, mitä pidetään markkinoina 
kilpailulainsäädännön kannalta.


