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1 EYVL / EUVL C ..., ..., s. ....

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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. Tässä
direktiivissä olisi sen vuoksi edistettävä
kyseisten palvelujen kehittämistä
sisämarkkinoilla.

Perustelu

"Televisio ilman rajoja" -direktiiviä tarkistetaan, koska lainsäädäntö halutaan saattaa 
markkinoiden viimeaikaisen teknisen kehityksen tasolle ja markkinatoimijoille halutaan antaa 
lainsäädäntöteksti, joka selventää oikeudellisia määräyksiä ja edistää sillä tavoin yhtenäisen 
tietoalueen luomista, joka on yksi i2010-aloitteen kolmesta peruspilarista.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE
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(10) Koska 3 c–3 h artiklalla otetaan 
käyttöön yhdenmukaiset 
vähimmäisvelvoitteet, jäsenvaltiot eivät voi 
enää niillä osa-alueilla, jotka 
yhdenmukaistetaan tällä direktiivillä, poiketa 
alkuperämaaperiaatteesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/31/EY 3 artiklan 4 kohdassa säädetyillä
perusteilla, jotka liittyvät rotuun, 
sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen 
perustuvan vihaan yllyttämisen torjuntaan, 
alaikäisten suojeluun, yksittäisiin ihmisiin 
kohdistuviin ihmisarvon loukkauksiin tai 
kuluttajansuojaan.

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

Perustelu

Direktiivissä määritellään yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, joka muodostaa perustan 
alkuperämaaperiaatteen soveltamiselle. Ehdotusten olisi oltava direktiivin 2000/78/EY
sisältämien määritelmien mukaisia, ja niiden olisi siksi katettava myös vammaisuuteen, 
etniseen alkuperään, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä.

Tarkistus 3
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, jotka siltä osin kuin 
ne suorittavat tiedonvälitys-, viihdytys- ja 
valistustehtäviään ovat luonteeltaan 
identtisiä tietyn aikataulun mukaan 
välitettävien televisiolähetysten kanssa 
riippumatta siitä, ovatko niiden 
jakelukanavat tietyn aikataulun mukaan 
tarjottavia vai tilattavia. Siihen kuuluu siten
kaikenlainen taloudellinen toiminta, mukaan 
luettuna julkisen palvelun yritysten 
harjoittama toiminta. Audiovisuaalisten 
mediapalvelujen määritelmä ei kuitenkaan
kata ei-taloudellista toimintaa, jota ei 
tavallisesti tarjota korvausta vastaan, kuten 
ns. blogit ja muu käyttäjien tuottama 
sisältö tai yksityisluonteinen viestien vaihto, 
kuten sähköposti ja yksityiset 
verkkosivustot. Sen ulkopuolelle jäävät 
myös palvelut, joiden tarkoituksena ei ole 
audiovisuaalisen sisällön jakelu, eli 
palvelut, joissa audiovisuaalista sisältöä
esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä sen 
välittäminen ole palvelun päätarkoitus, 
kuten verkkosivustot, joilla on pelkästään 
oheisaineiston asemassa audiovisuaalisia 
elementtejä, kuten animoituja graafisia 
elementtejä, pieniä mainospaloja tai 
tuotteeseen tai muuhun kuin 
audiovisuaaliseen palveluun liittyvää
tietoa, kuten hakukoneet. Määritelmä ei 
myöskään kata palveluja, jotka eivät 
muodostu kokonaan tai pääosin signaalien 
siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa, 
eikä online-pelejä, jos ne eivät täytä
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
päätarkoitusta. Määritelmä ei liioin kata 
direktiivin 98/48/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja.

Perustelu

Kuten komissio itse on korostanut, direktiivin ei ole määrä kattaa ei-taloudellista toimintaa.
Yksityisiä verkkosivustoja, eikä myöskään muuta yksityisluonteista sisällön tuottamista, kuten 
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blogeja, ei tulisi säännellä. Saman olisi pädettävä myös puoliyksityiseen sisällön 
tuottamiseen, kuten paikallisten kerhojen tai koulujen tapahtumista tiedottamiseen. Tämä
vastaa myös perustamissopimuksen 50 artiklassa olevaa palvelujen määritelmää. Sen vuoksi 
tällainen sisältö olisi jätettävä tekstissä nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

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

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 14 kappale voidaan poistaa, koska teksti on sisällytetty 13 kappaleeseen.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

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

(16) Tässä direktiivissä käsitteellä
’audiovisuaalinen’ tarkoitetaan liikkuvaa 
kuvaa äänen kanssa tai ilman ääntä, joten se 
kattaa mykkäelokuvat mutta ei ääni- tai 
radiolähetyspalveluja.
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Perustelu

Audiovisuaalisten palvelujen käsitteeseen sisältyy muissa yhteisön säädöksissä ja 
kansainvälisissä säännöksissä, esimerkiksi WTO:n palveluluokituksen kohdassa D, television 
lisäksi myös radio. Tällä direktiivillä ei saa muuttaa näitä määritelmiä ja radio on laskettava 
edelleen osaksi audiovisuaalisia palveluja.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

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

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

Perustelu

Sanamuotoa on mukautettava teknisesti oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE
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(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa, että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Yhteissääntelyn ja 
itsesääntelyn osalta toimielinten välinen 
sopimus paremmasta lainsäädännöstä
sisältää sovitut määritelmät, perusteet ja 
menettelyt. Kokemus on osoittanut, että
yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä
asema toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

(25) Komissio tähdensi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
tiedonannossa Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi Euroopan 
unionissa, että kussakin tapauksessa on 
tarpeen tehdä huolellinen analyysi 
soveltuvasta sääntelytavasta ja erityisesti 
siitä, onko lainsäädäntö toivottavaa 
asianomaisella alalla ja asianomaisessa 
ongelmassa, vai olisiko harkittava muita 
vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai 
itsesääntelyä. Kokemus on osoittanut, että
yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, 
jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä
asema toteutettaessa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa. Itsesääntely voi olla siten 
vaihtoehtoinen menetelmä tämän 
direktiivin tiettyjen määräysten 
täytäntöönpanemiseksi, mutta se ei voi 
täysin korvata lainsäätäjän velvoitetta. 
Yhteissääntely tarjoaa tarvittavan 
"oikeudellisen yhdyssiteen" itsesääntelyn 
ja kansallisen lainsäätäjän välille.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on edistettävä yhteissääntelyjärjestelmien käyttöönottoa niillä osa-alueilla, joita 
tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Tällaisia järjestelmiä ei ole pakko 
käyttää. Jos jäsenvaltiot käyttävät niitä, järjestelmien on oltava keskeisten toimijoiden laajalti 
hyväksymiä, ja niiden on mahdollistettava tehokas sääntöjen noudattamisen valvonta. Jos 
jäsenvaltiot antavat direktiivin tavoitteiden saavuttamisen itsesääntelyelinten tehtäväksi, 
välitysmekanismin on oltava riittävän selkeä, jotta se takaisi, että on mahdollista toteuttaa 
sääntelytoimenpiteitä, mikäli tavoitteita ei saavuteta itsesääntelytoimenpiteillä.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
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(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimiville välittäjille tasapuolisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus 
käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä
tapahtumista yleisessä uutistarjonnassa.
Kyseisistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä
ajoin ennen yleisesti kiinnostavaa 
tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa 
käyttää oikeuttaan. Yleisohjeena on, että
tällaisten lyhyiden otteiden kesto saisi olla 
enintään 90 sekuntia.

(27) Jotta voitaisiin turvata tiedonsaantia 
koskevan perusvapauden toteutuminen ja 
taata katselijoiden etujen kattava ja 
asianmukainen suoja Euroopan unionissa, 
lähetystoiminnan harjoittajien, joilla on 
yksinoikeudet yleisesti kiinnostaviin 
tapahtumiin, olisi myönnettävä muille 
lähetystoiminnan harjoittajille sekä
lähetystoiminnan harjoittajan puolesta 
toimiville välittäjille oikeus käyttää lyhyitä
otteita näistä tapahtumista yleisessä
uutistarjonnassa, mutta ei kuitenkaan 
viihdeohjelmissa. Yleisohjeena on, että
oikeus käyttää lyhyitä otteita olisi 
myönnettävä tasapuolisin, kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin riittävää korvausta 
vastaan ja yksinoikeudet asianmukaisesti 
huomioon ottaen, ja tällaisten lyhyiden 
otteiden kesto saisi olla enintään 
90 sekuntia. Kyseisistä ehdoista olisi 
tiedotettava hyvissä ajoin ennen yleisesti 
kiinnostavaa tapahtumaa, jotta muilla olisi 
riittävästi aikaa käyttää oikeuttaan. Uutisten 
käyttöoikeutta olisi sovellettava vain 
tarvittaessa; vastaavasti jos toinen 
lähetystoiminnan harjoittaja samassa 
jäsenvaltiossa on saanut yksinoikeuden 
kyseiseen tapahtumaan, käyttöoikeutta on 
pyydettävä kyseiseltä lähetystoiminnan 
harjoittajalta.

Perustelu

Perinteisesti lyhyitä otteita varten on myönnetty käyttöoikeus kahdenkeskisillä sopimuksilla. 
Tämän olisi käytävä ilmi direktiivin sanamuodosta. Vapaan käyttöoikeuden antaminen yhden 
lähetystoiminnan harjoittajan signaalille aiheuttaa vakavia tekijänoikeusongelmia ja loukkaa 
lähetystoiminnan harjoittajan ja/tai oikeudenhaltijoiden omistusoikeuksia. Lähetystoiminnan 
harjoittaja ei ole välttämättä lähetysoikeuksien haltija toisissa jäsenvaltioissa. Koska
jäsenvaltioiden valitsema lähestymistapa tiedonsaantioikeuteen nähden on erilainen, 
direktiiviin olisi sisällytettävä neutraali lauseke, joka jättää oikeudellisen välineen, jolla 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, valinnan jäsenvaltioiden tehtäväksi.
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Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE

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

(28) Ei-lineaariset palvelut eroavat 
lineaarisista palveluista käyttäjien valinta- ja 
hallintamahdollisuuksien sekä palvelujen 
yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen. Sen 
vuoksi on perusteltua säännellä ei-lineaarisia 
palveluja kevyemmin siten, että niissä on 
noudatettava ainoastaan 3 c–3 h artiklassa 
säädettyjä perussääntöjä. Kuluttajan laajat 
valinta- ja hallintamahdollisuudet 
edellyttävät, että lineaarisen palvelun 
ulkopuoliset uudet palvelut, kuten 
tilausvideopalvelut, toistuvat sisältöyhteydet 
tai suorat streaming-lähetykset 
tapahtumista, määritellään sisällöstä
riippumatta ei-lineaarisiksi palveluiksi.

Perustelu

Komissio korostaa direktiiviehdotuksen perusteluissaan, että kaikki tilattavat palvelut olisi 
määriteltävä ei-lineaarisiksi palveluiksi. Lisäksi uudet palvelut, kuten toistuvat 
sisältöyhteydet, antavat kuluttajille mahdollisuuden valita, milloin ja miten kuluttaa tarjottua 
sisältöä. Uudet välineet ja sovellukset tarjoavat kuluttajille lisäominaisuuksia ja 
hallintamahdollisuuksia katsottavien lähetysten suhteen. Myöskään palvelun aiheen mukainen 
eriyttäminen ei vastaa määritelmää ohjelma-aikataulun määrittävästä henkilöstä ja käyttäjän 
päätöksestä. Siten ei-lineaarinen palvelu voi tarkoittaa urheilutapahtumaa, konserttia, 
elokuvaa tai muita tapahtumia, joista katsoja maksaa kulutuksen perusteella.

Tämän seurauksena sellaiset palvelut kuin toistuvat sisältöyhteydet ja suorat streaming-
lähetykset olisi katsottava ei-lineaarisiksi. Tämä olisi ilmaistava havainnollisesti direktiivin 
tekstissä, jotta lineaariset ja ei-lineaariset palvelut voitaisiin erottaa toisistaan selkeästi 
suhteessa sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE
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(30) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tässä direktiivissä säädetään ainoastaan 
vähimmäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Siltä
osin kuin yhteisön tason toimet ovat tarpeen, 
direktiivillä on varmistettava yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden suojelun korkea taso 
ja erityisesti alaikäisten ja ihmisarvon suojelu, 
jotta voitaisiin luoda tosiasiallisesti 
sisärajaton alue audiovisuaalisia 
mediapalveluja varten.

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

Perustelu

Audiovisuaaliset välineet, eritoten televisio, ovat tänä päivänä kanavia, joiden kautta 
hankitaan tietoa, koulutusta ja kulttuuritarjontaa ja joiden parissa vietetään vapaa-aikaa 
huomattavan suuressa määrin. Tästä syystä on välttämätöntä, että kaikessa kehityksessä
otetaan asianmukaisesti huomioon kaikkien Euroopan kansalaisten mahdolliset tarpeet, 
erityisesti vammaisten osalta, jotka muuten jäisivät paitsi huomattavista eduista, joita moderni 
yhteiskunta ja erityisesti digitaalitelevisio voivat tarjota.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 33 KAPPALE

(33) Mitkään tämän direktiivin säännökset, 
jotka koskevat alaikäisten suojelua tai 
yleisen järjestyksen ylläpitoa, eivät 
välttämättä edellytä audiovisuaalisten 
mediapalvelujen ennakkovalvontaa.

Poistetaan.

Perustelu

Koska ei-lineaarisia palveluja ei tarvitse ennakolta hyväksyä ja ennakkotarkastukset on 
kielletty kaikkien audiovisuaalisten tiedotusvälineiden kohdalla, ennakkovalvontaa ei voida 
missään tapauksessa harjoittaa. Hyväksytty sanamuoto on harhaanjohtava ja tarkoitus 
epäselvä.

Tarkistus 12
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. Jäsenvaltioiden 
olisi siis tutkittava säännöllisesti niiden 
vaikutusta eurooppalaisten teosten 
tuotantoon ja jakeluun sekä kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämiseen.
Jäsenvaltiot voivat 3 f artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa kertomuksissaan myös 
huomioida toimenpiteet, joilla edistetään 
eurooppalaisia teoksia ja kulttuurista 
monimuotoisuutta, erityisesti 
vähimmäisinvestoinnit eurooppalaisiin 
teoksiin niistä saatujen tulosten perusteella, 
eurooppalaisten teosten vähimmäisosuus
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjonnassa sekä eurooppalaisten teosten 
houkutteleva esillepano sähköisissä
ohjelmaoppaissa.

Perustelu

Muotoilu on melko epäselvä ja kaipaa selvennystä; kilpailua on olemassa myös perinteisissä
jakelukanavissa, joiden ei ole pakko osallistua eurooppalaisten teosten alalla tapahtuvaan 
kehitykseen. Luotaessa tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia olisi otettava huomioon 
kokonaiskuva, ja uusien velvoitteiden kanssa on syytä olla varovainen.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 35 A KAPPALE (uusi)
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(35 a) Osapuolia, jotka ainoastaan 
niputtavat tai välittävät audiovisuaalisia 
mediapalveluja tai tarjoavat myyntiin 
tällaisten palvelujen paketteja, joista niillä
ei ole toimituksellista vastuuta, ei saisi 
lukea mediapalvelun tarjoajiin. Toisin 
sanoen kolmannen osapuolen 
toimituksellisella vastuulla oleva palvelujen 
niputtaminen, välittäminen tai 
sisältötarjonnan myyminen ei kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, vaan niitä
säännellään yksinomaan direktiivillä
2000/31/EY.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että kuten tähänkin asti, mediapalvelun tarjonnasta vastaavien 
kolmansien osapuolen toimituksellisella vastuulla oleva palvelujen niputtaminen, välittäminen 
tai sisältötarjonnan myyminen ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Koska 
palveluntarjoajilla ei ole vaikutusvaltaa tällaiseen sisältöön nähden eivätkä ne siten pysty sitä
myöskään valvomaan, tarkennus on välttämätön.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE

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

(40) Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää
käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta 
audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. 
Jotta sääntely olisi jatkossakin oikeassa 
suhteessa yleiseen etuun liittyviin 
tavoitteisiin, siinä on mahdollistettava tietty 
joustavuus lineaaristen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen osalta: erotteluperiaatteen 
olisi koskettava ainoastaan mainontaa ja 
teleostoslähetyksiä, tuotesijoittelu olisi 
sallittava tietyin edellytyksin fiktioissa ja 
fiktion tyyppisissä ohjelmissa sekä
urheiluohjelmissa edellyttäen, että se ei ole 
piiloteltua, ja jotkin määrälliset rajoitukset 
olisi poistettava. Erotteluperiaate ei saisi 
estää uusien mainostekniikoiden käyttöä.
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Perustelu

On olemassa koko joukko erilaisia kansallisia sääntöjä tuotesijoittelusta ja laajamittainen 
harmaa alue, joka on oikeudellisesti epäselvä. Tuotesijoittelusääntöjä on siksi hyvä
koordinoida yhteisön tasolla tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 41 KAPPALE
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(41) Sen lisäksi, mitä tässä direktiivissä
säädetään menettelyistä, sovelletaan 
sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, 
kuten harhaanjohtaviin ja aggressiivisiin 
menettelyihin audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa, direktiiviä 2005/29/EY.
Lisäksi koska direktiivillä 2003/33/EY, joka 
kieltää savukkeiden ja muiden 
tupakkatuotteiden mainonnan ja 
sponsoroinnin painetuissa tiedotusvälineissä, 
tietoyhteiskunnan palveluissa ja 
radiolähetyksissä, ei rajoiteta 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/552/ETY soveltamista, direktiivin 
2003/33/EY ja direktiivin 89/552/ETY 
välisen suhteen olisi audiovisuaalisten 
mediapalvelujen erityisen luonteen vuoksi 
säilyttävä ennallaan tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeenkin. Myöskään 
direktiivin 2001/83/EY 88 artiklan 1 kohta, 
jossa kielletään tiettyjen lääkkeiden yleinen 
mainonta, ei kyseisen artiklan 5 kohdan 
mukaisesti rajoita direktiivin 89/552/ETY 14 
artiklan soveltamista, ja direktiivin 
2001/83/EY ja direktiivin 89/552/ETY 
välisen suhteen olisi säilyttävä ennallaan 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeenkin.

(41) On tarpeen varmistaa, että tämä
direktiivi on johdonmukaisessa suhteessa 
yhteisön nykyiseen lainsäädäntöön. 
Vastaavasti jos tämän direktiivin ja 
audiovisuaaliseen mediapalvelutoiminnan 
saatavuuteen tai palvelun harjoittamiseen 
liittyviä erityisnäkökohtia koskevan jonkin 
muun yhteisön säädöksen määräysten 
välillä on ristiriita, tämän direktiivin 
määräysten olisi oltava ensisijaisia. Tällä
direktiivillä täydennetään siis yhteisön 
lainsäädäntöä. Siten sen lisäksi, mitä tässä
direktiivissä säädetään menettelyistä, 
sovelletaan sopimattomiin kaupallisiin 
menettelyihin, kuten harhaanjohtaviin ja 
aggressiivisiin menettelyihin 
audiovisuaalisissa mediapalveluissa, 
direktiiviä 2005/29/EY. Lisäksi koska 
direktiivillä 2003/33/EY, joka kieltää
savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden 
mainonnan ja sponsoroinnin painetuissa 
tiedotusvälineissä, tietoyhteiskunnan 
palveluissa ja radiolähetyksissä, ei rajoiteta 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/552/ETY soveltamista, direktiivin 
2003/33/EY ja direktiivin 89/552/ETY 
välisen suhteen olisi audiovisuaalisten 
mediapalvelujen erityisen luonteen vuoksi 
säilyttävä ennallaan tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeenkin. Myöskään 
direktiivin 2001/83/EY 88 artiklan 1 kohta, 
jossa kielletään tiettyjen lääkkeiden yleinen 
mainonta, ei kyseisen artiklan 5 kohdan 
mukaisesti rajoita direktiivin 89/552/ETY 14 
artiklan soveltamista, ja direktiivin 
2001/83/EY ja direktiivin 89/552/ETY 
välisen suhteen olisi säilyttävä ennallaan 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeenkin. 
Tämä direktiivi ei myöskään rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
tulevaa asetusta elintarvikkeiden 
ravitsemus- ja terveysväittämistä.
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Perustelu

Oikeusvarmuuden lisäämiseksi direktiivin suhdetta olemassa olevaan lainsäädäntöön on 
selvennettävä.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 45 KAPPALE

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

Poistetaan.

Perustelu

Kohta sisältyy jo johdanto-osan 16 kappaleeseen.

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 46 KAPPALE
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(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta 
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, tarvitaan 
tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. Tässä
direktiivissä käytetty tuotesijoittelun 
määritelmä kattaa kaikenlaisen 
audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän, jossa 
ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi tuote, 
palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva 
viittaus yleensä maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan.
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan.

(46) Tuotesijoittelua esiintyy 
elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä
audiovisuaalisissa teoksissa, mutta 
jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta 
voitaisiin taata tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta 
Euroopan media-alan kilpailukykyä, tarvitaan 
tuotesijoittelua koskevia sääntöjä, samalla 
kun kielletään piilomainonta, kuten 
tuoteintegrointi, jolla on kielteinen 
vaikutus kuluttajiin. Tässä direktiivissä
käytetty tuotesijoittelun määritelmä kattaa 
kaikenlaisen audiovisuaalisen kaupallisen 
viestinnän, jossa ohjelmaan sisällytetään 
esitettäväksi tuote, palvelu, tavaramerkki tai 
näitä koskeva viittaus mediapalvelun 
tarjoajan toimesta tai pyynnöstä
maksuttomana tai maksua tai muuta 
samankaltaista vastiketta vastaan. 
Tuotesijoitteluun sovelletaan samoja 
laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin 
mainontaan. Tuotesijoittelu ei kuitenkaan 
kata riippumattomia toimituksellisia 
päätöksiä käyttää ohjelmaan sisällytettyjä
ja sen tuotantoa helpottavia tuotteita, joita 
ei aseteta esille sopimattoman 
silmiinpistävästi, kuten hintamerkinnät 
lasten audiovisuaalisissa mediapalveluissa, 
jotka saattavat motivoida katsojia 
osallistumaan ja nauttimaan ohjelmasta.

Perustelu

Selvennyksessä tuotesijoittelun käyttöä koskeviin sääntöihin olisi myös viitattava 
piilomainontaan, kuten tuotteiden integrointiin, sisällön koskemattomuuden suojaamiseksi.
Toisaalta uusi asetus tuotesijoittelusta ei saisi tarkoituksettomasti tehdä laittomiksi jo 
olemassa olevia ja hyväksyttyjä ohjelmaformaatteja. Esimerkiksi lasten ohjelmissa käytetään 
usein – yleensä merkkituotteiden kuten CD-levyjen – hintoja motivoimaan katsojia 
osallistumaan ja nauttimaan ohjelmasta. Nykyisen määritelmän mukaisesti hintamerkinnät 
kiellettäisiin lasten ohjelmissa (koska tuotesijoittelu on kiellettyä), jolloin lasten 
ohjelmatarjonta ei olisi enää niin kiinnostavaa.

Tarkistus 18
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JOHDANTO-OSAN 48 A KAPPALE (uusi)

(48 a) Vammaisten ja ikääntyneiden 
henkilöiden oikeuteen osallistua yhteisön 
sosiaaliseen ja kulttuurielämään 
perusoikeuskirjan 25 ja 26 artiklan 
mukaisesti kuuluu erottamattomasti 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
saatavuus. Audiovisuaalisten 
mediapalvelujen saatavuuteen sisältyy 
muun muassa viittomakieli, ohjelmien 
tekstitys, kuvailutulkkaus, 
kuulovammaistekstitys ja ymmärtämistä
helpottavat näyttövalikot.

Perustelu

Johdonmukaisesti sen kanssa, että komissio on sitoutunut ottamaan vammaiset huomioon 
kaikissa yhteisön politiikoissa, on tärkeää viitata selkeästi perusoikeuskirjan vammaisia ja 
ikääntyneitä henkilöitä koskeviin määräyksiin. Lisäksi ehdotetaan ei-kattavaa listaa palvelun 
käyttömahdollisuutta lisäävistä ominaisuuksista, jotka ovat välttämättömiä perusoikeuskirjan 
määräysten kunnioittamiseksi.

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

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

Määritelmä ei kata
– direktiivin 98/48/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja
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– palveluja, joissa audiovisuaalinen sisältö
on ainoastaan oheisaineiston asemassa 
eikä sen välittäminen ole palvelun 
päätarkoitus, ja

– sanoma- ja aikakauslehtien sähköisiä
versioita.

Perustelu

Tarkistus selventää direktiivin soveltamisalaa televisio- ja television kaltaisiin palveluihin 
nähden, kuten alun perin haluttiin, ja siinä tunnustetaan ero "joukkotiedotusvälineen" ja 
"yksityisluonteisen median", kuten videoblogit tai käyttäjät sisällöntuottajina, välillä. Lisäksi 
se lisää mediapalvelun tuottajan ja kuluttajien oikeusvarmuutta siitä, mitä järjestelmää
tiettyyn palveluun sovelletaan.

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

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

Määritelmä ei kata luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ainoastaan niputtaa 
tai välittää sisältöä tai tarjoaa myytäväksi 
palvelupaketteja, joista kolmannet 
osapuolet kantavat toimituksellisen 
vastuun.

Perustelu

Mediapalvelun tarjonnasta vastaavien kolmansien osapuolen toimituksellisella vastuulla 
oleva palvelujen niputtaminen, välittäminen tai sisältötarjonnan myyminen ei kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
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1 artiklan c alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

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

(c) ’televisiolähetystoiminnalla’ tai 
’televisiolähetyksellä’ lineaarista 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa eri 
ohjelmat lähetetään kronologisessa 
järjestyksessä ja jossa mediapalvelun tarjoaja 
päättää tietyn ohjelman lähetysajankohdasta 
ohjelma-aikataulun perusteella; suorat 
lähetykset tapahtumista eivät itsessään 
muodosta lineaarisia audiovisuaalisia 
mediapalveluja;

Perustelu

Periaatteessa lineaaristen audiovisuaalisten mediapalvelujen pitäisi olla luonteeltaan 
identtisiä perinteisten tietyn aikataulun mukaan välitettävien lähetyspalvelujen kanssa.
Puhtaasti televisiolähetystoimintaan liittyvä sääntely on perusteltua vain jos palvelun tarjoaja 
yksilöi ohjelma-aikataulun, joka koostuu useista ohjelmista kronologisessa järjestyksessä.
Tämä on tuotava tekstissä selkeästi esiin. Rajoitus, jota sovelletaan yksinomaan 
palvelupyynnön ajankohtaan, ei ole riittävä, koska sillä ei voida erottaa, tarjotaanko 
yksittäinen ohjelma suorana lähetyksenä vai tilauslähetyksenä heti ohjelman päättymisen 
jälkeen (tai jopa pikaisesti toteutettavana tilausvideopalveluna). Erotus on puhtaasti tekninen.
Huomio on kiinnitettävä toimitukselliseen päätökseen, koska ennen kaikkea ohjelma-
aikataulun suunnittelu vaikuttaa merkittävästi käyttäjiin ja sitä kautta voidaan harjoittaa 
ulkoista valvontaa. Seurauksena käyttäjät "viedään" ohjelmasta seuraavaan, eli käyttäjien 
viestintäkäyttäytymistä valvoo palvelun tarjoaja.

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa käyttäjä
esittää henkilökohtaisen pyynnön tietyn 
audiovisuaalisen mediapalvelun 
lähetyksestä mediapalvelun tarjoajan
valitseman editoidun ja eriytetyn 
sisältötarjonnan pohjalta tietyn ohjelman 
lähetysajankohdasta;
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Perustelu

Puhtaasti tekninen soveltaminen ohjelman lähetysajankohdan perusteella voisi vaarantaa 
direktiivissä tarkoitetun teknologianeutraaliuden periaatteen. Lähetyksen teknisellä
ajankohdalla ei voi olla mitään merkitystä käyttäjälle, jolle on tärkeää ainoastaan ajankohta, 
jolloin hän katsoo ohjelmaa.

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

(f) ’audiovisuaalisella kaupallisella 
viestinnällä’ osana audiovisuaalisia 
mediapalveluja 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 24
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Perustelu

"Lähetystoiminnan harjoittaja" ei terminä ole enää ajan tasalla, kun direktiiviä mukautetaan 
uuteen tekniseen kehitykseen, ja se pitäisi siis korvata.

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(i) ’sponsoroinnilla’ kaikkea osallistumista 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
rahoitukseen, jos rahoittaja on sellainen 
julkinen tai yksityinen yritys, joka ei harjoita
audiovisuaalisen mediapalvelujen tarjoamista 
tai audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja jos 
tarkoituksena on edistää yrityksen nimeä, 
tavaramerkkiä, julkista kuvaa, toimintaa tai 
sen tuotteiden myyntiä;

(i) ’sponsoroinnilla’ kaikkea osallistumista 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
välittömään tai välilliseen rahoitukseen, jos 
rahoittaja on sellainen julkinen tai yksityinen 
yritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei 
harjoita audiovisuaalisen mediapalvelujen 
tarjoamista tai audiovisuaalisten teosten 
tuotantoa, ja jos tarkoituksena on edistää
yrityksen nimeä, tavaramerkkiä, julkista 
kuvaa, toimintaa tai sen tuotteiden myyntiä;

Perustelu

Tarkistus parantaa oikeusvarmuutta: sponsoreina voivat toimia myös luonnolliset henkilöt ja
rahoitus voi olla sekä välitöntä että välillistä.

Tarkistus 26
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
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1 artiklan k alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

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

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

Tuotesijoittelun oikeudellinen määrittely ei 
kuitenkaan kata riippumattomia 
toimituksellisia päätöksiä käyttää
ohjelmaan sisällytettyjä ja sen tuotantoa 
helpottavia tuotteita, joita ei aseteta esille 
sopimattoman silmiinpistävästi, esimerkiksi 
hintoja, satunnaisia esineitä ja tarpeistoa.

Perustelu

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaja tarvitsee oikeusvarmuutta. Uusi asetus 
tuotesijoittelusta ei saisi tarkoituksettomasti tehdä laittomiksi jo olemassa olevia ja 
hyväksyttyjä ohjelmaformaatteja. Esimerkiksi lasten ohjelmissa käytetään usein – yleensä
merkkituotteiden kuten CD-levyjen – hintoja motivoimaan katsojia osallistumaan ja 
nauttimaan ohjelmasta. Nykyisen määritelmän mukaisesti hintamerkinnät kiellettäisiin lasten 
ohjelmissa (koska tuotesijoittelu on kiellettyä), jolloin lasten ohjelmatarjonta ei olisi enää
niin kiinnostavaa.

Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(k a) "tuoteintegroinnilla" tuotteen tai 
tuotetta koskevan viittauksen, palvelun tai 
sen tavaramerkin sisällyttämistä
mediapalvelun tuottajan toimesta tai 
pyynnöstä maksua tai muuta 
samankaltaista vastinetta vastaan tuotteen 
sisältöön siten, että tuote vaikuttaa 
ohjelmassa hyväksytyltä tai sen 
henkilöhahmojen hyväksymältä;
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Perustelu

Ohjelmien sisältö ja mainonta on erotettava toisistaan. Mainosten sisällyttämisestä ohjelmiin 
on tullut todellisuutta Yhdysvalloissa, ja sen pelätään nyt vaarantavan ohjelmien laadun.
Emme saisi toistaa samoja virheitä. Euroopassa mainosten ja sisällön yhdistämisestä olisi 
kieltäydyttävä, ja vähintäänkin olisi suojattava itse tuottamiemme ohjelmien koskemattomuus.

Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(k b) "uutisilla" tai "uutisohjelmilla" 
päivittäisiä uutisia, uutiskatsauksia, 
poliittisia ja ajankohtaisohjelmia, 
asiaohjelmia ja koosteita, myös tieteen, 
kulttuurin ja yhteiskunnallisten kysymysten 
aloilla ("soft news").

Perustelu

Selvennys on välttämätön oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistus 29
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(k c) "lapsille tarkoitetuilla 
audiovisuaalisilla mediapalveluilla" 
kaikkia 1 artiklan a kohdan mukaisia 
mediapalveluja, jotka on suunnattu 
lapsille.

Perustelu

Selvennys on välttämätön oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistus 30
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

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



PA\620957FI.doc 25/34 PE 374.499v01-00

FI

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/tai 
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.

Perustelu

Lukuisat matkapuhelinviestintää ja Internetiä koskevat esimerkit osoittavat, että direktiivin 
määräykset voidaan panna tehokkaasti täytäntöön myös itsesääntelyjärjestelmän avulla.
Vastaavasti ehdotuksessa olevassa johdanto-osan 25 kappaleessa todetaan, että yhteis- ja 
itsesääntelyvälineet ovat merkittäviä kuluttajansuojan kannalta ja molemmat olisi otettava 
huomioon erityisesti "paremman sääntelyn" varmistamiseksi.

Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artikla (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 
asianmukaisen toimiluvan saaneita 
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.

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

Perinteisesti lyhyitä otteita varten on myönnetty käyttöoikeus kahdenkeskisillä sopimuksilla. 
Tämän olisi käytävä ilmi direktiivin sanamuodosta. Vapaan käyttöoikeuden antaminen yhden 
lähetystoiminnan harjoittajan signaalille aiheuttaa vakavia tekijänoikeusongelmia ja loukkaa 
lähetystoiminnan harjoittajan ja/tai oikeudenhaltijoiden omistusoikeuksia. Lähetystoiminnan 
harjoittaja ei ole välttämättä lähetysoikeuksien haltija toisissa jäsenvaltioissa.

Koska jäsenvaltioiden valitsema lähestymistapa tiedonsaantioikeuteen nähden on erilainen, 
direktiiviin olisi sisällytettävä neutraali lauseke, joka jättää oikeudellisen välineen, jolla 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, valinnan jäsenvaltioiden tehtäväksi.

Tarkistus 32
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.

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen ongelma.

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(c) mediapalvelun tarjoajaa koskevat tiedot, 
mukaan luettuna sähköpostiosoite tai verkko-
osoite, jotka mahdollistavat nopean, suoran 
ja tuloksellisen yhteydenoton kyseiseen 
tarjoajaan;

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus.
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Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(d) soveltuvissa tapauksissa tiedot 
toimivaltaisesta sääntelyviranomaisesta.

(d) soveltuvissa tapauksissa tiedot 
kyseisestä valvontaviranomaisesta.

Perustelu

Selvennys on välttämätön oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistus 35
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 ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin sekä eri 
jakelumarkkinoiden välistä kilpailua 
kunnioittaen 6 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten teosten tuotantoa ja 
saatavuutta.

Perustelu

Kilpailua on olemassa myös perinteisissä jakelukanavissa, joiden ei ole pakko osallistua 
eurooppalaisten teosten alalla tapahtuvaan kehitykseen. Luotaessa tasa-arvoisia 
toimintamahdollisuuksia olisi otettava huomioon kokonaiskuva, ja uusien velvoitteiden kanssa 
on syytä olla varovainen.

Tarkistus 36
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 f artiklan 3 kohta (direktiivi 89/552/ETY)
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3. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään 
tämän direktiivin antamista seuraavan 
neljännen vuoden lopussa sekä sen jälkeen 
kolmen vuoden välein komissiolle kertomus 
1 kohdan mukaisista toimistaan.

3. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään 
tämän direktiivin antamista seuraavan 
neljännen vuoden lopussa sekä sen jälkeen 
kahden vuoden välein komissiolle kertomus 
1 kohdan mukaisista toimistaan.

Perustelu

Kahden vuoden ajanjakso sopii paremmin yleiseen aikatauluun. Kolme vuotta on aika pitkä
aika ottaen huomioon uusien palvelujen nopean kehityksen.

Tarkistus 37
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

4. Komissio antaa jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan 
soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se 
ottaa huomioon markkinoiden ja teknologian 
kehittymisen.

4. Komissio antaa jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella Euroopan
parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan 
soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se 
ottaa huomioon markkinoiden ja teknologian 
kehittymisen sekä kulttuurisen 
monimuotoisuuden tavoitteen.

Perustelu

Kuten komissio myös korostaa perusteluissaan (ja johdanto-osan 3 kappaleessa), 
audiovisuaaliset mediapalvelut eivät ole merkittäviä ainoastaan taloudellisen ja teknologian 
kehittymisen kannalta, vaan niillä on huomattava vaikutus myös demokratiaan ja kulttuurien 
monimuotoisuuteen.

Tarkistus 38
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(d) Kaikenlainen savukkeita ja muita 
tupakkatuotteita koskeva audiovisuaalinen 
kaupallinen viestintä ja kaikenlaiset 
savukkeita ja muita tupakkatuotteita 
koskevat teleostoslähetykset on kielletty.

(d) Kaikenlainen savukkeita ja muita 
tupakkatuotteita koskeva audiovisuaalinen 
kaupallinen viestintä on kielletty.
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Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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.

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Kielellinen tarkistus.

Tarkistus 40
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

Perustelu

Sana "perusteettomasti" on kutakuinkin epätarkka, eikä tarjoa todellista oikeusvarmuutta.

Tarkistus 41
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. Tuoteintegrointi kielletään yleisesti. 
Tuotesijoittelu kielletään muissa kuin 
fiktioissa ja fiktion tyyppisissä ohjelmissa 
sekä urheiluohjelmissa. Uutis- ja 
ajankohtaisohjelmia, uskonnollisia 
ohjelmia ja dokumentteja ei saa 
sponsoroida.

Audiovisuaalisten mediapalvelujen, joissa 
sponsorointi tai tuotesijoittelu on 
hyväksytty, on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

Perustelu

Ohjelmien sisältö ja mainonta on erotettava toisistaan. Mainosten sisällyttämisestä ohjelmiin on 
tullut todellisuutta Yhdysvalloissa, ja sen pelätään nyt vaarantavan ohjelmien laadun. Emme 
saisi toistaa samoja virheitä. Euroopassa mainosten ja sisällön yhdistämisestä olisi 
kieltäydyttävä, ja vähintäänkin olisi suojattava itse tuottamiemme ohjelmien koskemattomuus.
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Tarkistus 42
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(b a) Ne eivät saa sisältää tuotesijoittelua, 
jossa tuote esitetään sopimattoman 
silmiinpistävästi. "Sopimattoman 
silmiinpistävyyden" peruste määritellään 
siten, että se tarkoittaa kyseisen 
tavaramerkin tai tuotteen tai palvelun 
toistuvaa esiintymistä tai tapaa, jolla 
mainitut tekijät esitetään ottaen huomioon 
sisällön ohjelmissa, joihin nämä tekijät 
sijoittuvat.

Perustelu

Komissio esitti "sopimattoman silmiinpistävyyden" käsitteen tulkitsevassa tiedonannossaan, 
jonka aiheena ovat tietyt "televisio ilman rajoja" -direktiivin (EUVL C 102, 28.4.2004, s. 2) 
televisiomainontaa koskevien säännösten näkökohdat. Tarkoituksena oli auttaa kansallisia 
viranomaisia erottamaan, mikä on piilomainontaa ja mikä laillista viittausta tuotteisiin, 
palveluihin, tavaramerkkeihin ja talouden toimijoihin. Monet jäsenvaltiot ovat käyttäneet 
sopimattoman silmiinpistävyyden vaatimusta suojatakseen katsojien etuja. Sopimattoman
silmiinpistävyyden perusteen sisällyttämisellä oikeudellisesti sitovaan direktiivitekstiin 
vahvistetaan oikeusvarmuutta, annetaan ohjausta siitä, miten tuotteet on esitettävä vähiten 
esiin pistävällä tavalla, ja varmistetaan, että eurooppalaisessa tuotannossa ei voida käyttää
epätoivottuja tuotesijoittamisen muotoja, kuten tuoteintegraatio.

Tarkistus 43
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 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. Lähetystoimittajan harjoittajan 
tilaamien tai tuottamien ohjelmien 
sisältämästä tuotesijoittelusta on ilmoitettava 
asianmukaisesti ohjelman alussa ja/tai 
aikana katsojien mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi.

Perustelu

Vastuuta on selvennettävä.

Tarkistus 44
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. 
Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät 
myöskään saa sisältää mediapalvelun 
tuottajan tilaamissa tai tuottamissa 
ohjelmissa tupakkatuotteiden tai 
savukkeiden tuotesijoittelua tai sellaisten 
yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden 
pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai 
muiden tupakkatuotteiden valmistus tai 
myynti.

Perustelu

Vastuuta on selvennettävä.
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Tarkistus 45
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.

Poistetaan.

Perustelu

Kohta sisältyy jo tarkistukseen 41.

Tarkistus 46
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

3 h a artikla

Käyttömahdollisuus
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen 
asteittain, että niiden lainkäyttövaltaan 
kuuluvat audiovisuaaliset mediapalvelut 
ovat täysin vammaisen käytettävissä.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi kansalliset 
selonteot tämän artiklan 
täytäntöönpanosta.
Selonteossa on erityisesti oltava 
tilastollinen selvitys 1 kohdassa tarkoitetun 
käyttömahdollisuuden tavoitteen 
edistämisestä, syyt edistymisen 
mahdolliseen epäonnistumiseen ja 
toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu
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Audiovisuaalisten mediapalvelujen käyttömahdollisuus on tärkeä osa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan edistämistä, kuten johdanto-osan 30 kappaleessa todetaan. 
Vammaiset ja/tai ikääntyneet, joille palvelujen käyttömahdollisuudet ovat niin ikään 
ratkaisevan tärkeitä, edustavat merkittävää osaa audiovisuaalipalvelujen kuluttajista.
Kuulotutkimusinstituutin (Institute of Hearing Research) mukaan yli 81 miljoonalla 
eurooppalaisella on kuulo-ongelmia. Lisäksi Euroopassa on yli 30 miljoonaa sokeaa ja 
näkövammaista. Tutkimuksen mukaan suurin osa vammaisista ja/tai ikääntyneistä ihmisistä
katsoo televisiota. Nämä markkinat on otettava huomioon. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
käyttömahdollisuutta koskeva velvoite kannustaisi epäilemättä tervettä kilpailua 
palveluntarjoajien välillä ja vahvistaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus 47
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artikla (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 ne on 
erotettava toimituksellisesta sisällöstä. 
Televisiomainonta ja teleostoslähetykset on 
erotettava selvästi muista ohjelmapalveluista 
kuva- ja/tai äänitunnuksella ja/tai tilan 
käyttöön liittyvin keinoin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uusien 
mainostekniikoiden käyttöä.

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

Perustelu

Jos pidetään kiinni säännöstä, jonka mukaan yksittäiset mainospalat olisivat edelleen 
poikkeus (urheilua lukuun ottamatta), lähetystoiminnan harjoittajan valmiutta kokeilla uusia 
joustavia mainostaukomalleja katsojien kanssa rajoitettaisiin keinotekoisesti. Viimeaikaiset 
tutkimukset osoittavat, että katsojat itse asiassa kannattavat mainostaukoja verrattuna 
mainosten ryhmittämiseen yhteen paikkaan, koska niistä aiheutuu vähemmän häiriötä kuin 
pitkistä pausseista.

Tarkistus 48
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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.

Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei saa 
sijoittaa mainoksia eikä teleostoslähetyksiä.

Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei saa 
sijoittaa mainoksia eikä teleostoslähetyksiä.

Perustelu

35 minuutin säännön käyttöönotto johtaisi välttämättä tulojen menetyksiin niiden kohdalla, 
jotka investoivat näihin vähemmän kannattaviin lajityyppeihin. Koska useimmat uutiset ja 
lastenohjelmat kestävät korkeintaan 30 minuuttia, tämä voi estää merkittävästi mainontaa 
näissä ohjelmissa. Tämä saattaisi vähentää sitoutumista ja investointeja uutisiin ja lasten 
ohjelmiin, etenkin eurooppalaisessa tuotannossa. Siten 30 minuutin säännön säilyttäminen on 
erittäin tärkeää näiden lajityyppien taloudellisen elinkelpoisuuden kannalta.

Tarkistus 49
1 ARTIKLAN 13 KOHTA

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

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. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, 
jotka koskevat sen omia ohjelmia tai toisen 
samaan ryhmittymään kuuluvan 
mediapalvelun tarjoajan ohjelmia ja niihin 
suoraan liittyviä oheistuotteita, sponsorointia 
koskeviin ilmoituksiin eikä tuotesijoitteluun.

Perustelu

Ei ole syytä sulkea näitä tarjoajia ulkopuolelle.
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Tarkistus 50
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

18 a artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Poistetaan 18 a artikla. Audiovisuaalista kaupallista viestintää
välittävät ohjelmat on yksilöitävä selkeästi 
teleostoslähetyksiksi kuva- ja 
äänitunnuksella, eikä niiden päivittäinen 
kokonaislähetysaika saa ylittää kuutta 
tuntia.

Perustelu

Teleostoslähetysten päivittäisten rajoitusten täydellinen poistaminen, kuten komission 
ehdottaa poistamalla 18 a artiklan, saattaisi aiheuttaa huomattavan riskin, eikä tuo erityistä
lisäarvoa direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen. Mikä vieläkin tärkeämpää, tämä
teleostoslähetysten media-ajan täydellinen vapauttaminen ja ylittäminen antaa epärehellisille 
tahoille ja huijareille etulyöntiaseman, mikä vaikuttaa alalla tiukkojen itsesääntelyohjelmien 
avulla jo saavutettuihin myönteisiin tuloksiin ja korkeimpien mahdollisten laatuvaatimusten 
jatkuvaan edistämiseen. Kaiken kaikkiaan tämä toimenpide saattaisi vaarantaa Euroopan 
teleostosalan ponnistelut mahdollisimman korkeiden kuluttajansuojastandardien luomiseksi.

Tarkistus 51
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 televisiolähetyksille, 
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.
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Perustelu
Epäselvä sanamuoto saattaa aiheuttaa ongelmia: mihin termi lähetys viittaa? Miten 
lähetysten vaikutusta yleisöosuuksiin voidaan mitata? Miten voidaan määritellä, onko lähetys 
tarkoitettu yksinomaan kansalliselle alueelle?

Oikeusvarmuuden takaamiseksi termi lähetys olisi korvattava "televisiolähetyksellä" ja 
viittaus "lähetyksiin, joilla ei ole merkittävä vaikutusta..." olisi poistettava.

Tarkistus 52
1 ARTIKLAN 22 KOHTA

26 artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Komissio antaa viimeistään […] ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän direktiivin, sellaisena kuin se on 
muutettuna, soveltamisesta ja esittää
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
mukauttamiseksi audiovisuaalisten 
mediapalvelujen alan kehityksen ja 
erityisesti teknologian tuoreimman 
kehityksen sekä alan kilpailukyvyn 
edellyttämällä tavalla.

Komissio antaa viimeistään [viidennen 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
antamisesta] ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän direktiivin, sellaisena 
kuin se on muutettuna, soveltamisesta ja 
erityisesti 3 f artiklan 1 kohdassa ja 3 h a 
artiklassa (uusi) tarkoitettujen 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja esittää
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
mukauttamiseksi audiovisuaalisten 
mediapalvelujen alan kehityksen ja erityisesti 
teknologian tuoreimman kehityksen sekä alan 
kilpailukyvyn ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisen
edellyttämällä tavalla.

Tarkistus 53
3 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säädökset sekä säädösten ja 
tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 
kuluessa]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säädökset sekä
säädösten ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko.
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Perustelu

Komission tekstissä ei ole määräaikaa tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Nopea täytäntöönpano on toivottavaa sisämarkkinoiden täysimääräisen 
toiminnan takaamiseksi audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta ja kaikkien mediapalvelujen 
tuottajien tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi. Kaksi vuotta täytäntöönpanon 
jälkeen jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle tiettyjä direktiivin määräyksiä koskevista 
täytäntöönpanotoimistaan. Samoin myös komission on raportoitava neuvostolle ja 
parlamentille direktiivin toteuttamisesta kolme vuotta sen voimaantulon jälkeen (tai viisi 
vuotta sen hyväksymisen jälkeen).


