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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
(2012/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 
(Unesco) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 
20. lokakuuta 2005 tehdyn yleissopimuksen,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)1,

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY2,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY3,

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY4, sellaisena kuin se on muutettuna 
25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2009/136/EY5,

– ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta 
13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU6,

– ottaa huomioon Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta 
(Media 2007) 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1718/20067,

                                               
1 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
3 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.
5 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11.
6 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.
7 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
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– ottaa huomioon komission tulkitsevan tiedonannon tietyistä televisiomainontaa koskevien 
"televisio ilman rajoja" -direktiivin säännösten näkökohdista1,

– ottaa huomioon alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan 
audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen 
20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 
2006/952/EY2,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät lasten suojelusta digitaalimaailmassa3,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (COM(2011)0785),

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Kohti esteetöntä 
tietoyhteiskuntaa" (COM(2008)0804),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (COM(2010)0245),

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman medialukutaidosta 
digitaalisessa maailmassa4,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus"5,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta 
elokuvasta digitaaliajalla6,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta 
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi7,

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman audiovisuaaliteosten 
verkkojakelusta Euroopan unionissa8,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman lasten suojelusta 
digitaalimaailmassa9,

                                               
1 EUVL C 102, 28.4.2004, s. 2.
2 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.
3 EUVL C 372, 20.12.2011, s. 15.
4 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 9.
5 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 50.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0506.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0324.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0428.
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– ottaa huomioon 20. elokuuta 2009 annetun komission suosituksen 2009/625/EC 
medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä: kohti kilpailukykyisempää audiovisuaali-
ja sisältöteollisuutta ja osallistavampaa osaamisyhteiskuntaa1,

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle direktiivin 2010/13/EU 13, 16 ja 17 artiklan soveltamisesta vuosina 2009–
2010: Eurooppalaisten teosten edistäminen tilattavissa ja aikataulun mukaan välitettävissä 
audiovisuaalisissa mediapalveluissa EU:ssa (COM(2012)0522),

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Kulttuurialalta ja 
luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle" (COM(2012)0537),

– ottaa huomioon 4. toukokuuta 2012 annetun komission ensimmäisen raportin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 
soveltamisesta: Audiovisuaaliset mediapalvelut ja internetiin liitetyt laitteet: kehitys ja 
tulevat näkymät (COM(2012)0203),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. katsoo, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on EU:n media-alan 
sääntelyn selkäranka;

B. katsoo, että direktiivi perustuu teknologiariippumattomuuden periaatteeseen ja kattaa siten 
kaikki audiovisuaaliseen sisältöön liittyvät palvelut riippumatta siitä, millä teknologialla 
sisältöä jaetaan; toteaa, että näin taataan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajille;

C. ottaa huomioon, että direktiivillä varmistetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen vapaa 
liikkuvuus ja se toimii sisämarkkinavälineenä, jolla taataan sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus ja suojellaan yleistä etua koskevia tavoitteita;

D. toteaa, että direktiivillä pyritään turvaamaan kulttuurinen monimuotoisuus edistämällä 
eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia;

E. toteaa, että audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinoilla teknologia sekä 
liiketoimintamenetelmät ja -mallit kehittyvät merkittävästi edelleen, mikä vaikuttaa siihen, 
miten sisältöä jaetaan katsojien saataville;

F. katsoo, että audiovisuaalisten mediapalvelujen saatavuus on olennaista, jotta voidaan taata 
vammaisten ja ikääntyneiden oikeus osallistua ja integroitua EU:n yhteiskunnalliseen 

                                               
1 EUVL L 227, 29.8.2009, s. 9.
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elämään ja kulttuurielämään, erityisesti uusien sisällön jakelualustojen kuten IPTV:n ja 
Connected TV:n kehityksen myötä;

G. katsoo, että olisi erityisesti keskityttävä medialukutaitoon, koska teknologia kehittyy ja 
media-alustat lähentyvät yhä kiihtyvällä vauhdilla;

H. toteaa, että jatkuvat teknologian muutokset ovat tehneet alaikäisten suojelua koskevasta 
kysymyksestä aina vain kiireellisemmän ja haastavamman;

I. katsoo, että eräät jäsenvaltiot eivät panneet direktiiviä ajoissa täytäntöön eivätkä ole 
edelleenkään panneet sitä täytäntöön täysimääräisesti ja asianmukaisesti;

J. toteaa, että sen vuoksi direktiivin täytäntöönpanoa ja tehokkuutta ei voida perusteellisesti 
arvioida;

K. katsoo, että audiovisuaalisten mediapalvelujen markkinoiden laajentuminen 
hybridipalvelujen myötä on voimistanut monia huolenaiheita, jotka liittyvät kilpailuun, 
tekijänoikeuksiin, audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän olemassa oleviin sekä uusiin
muotoihin sekä overlay-mainontaan, joka kyseenalaistaa ohjelmien eheyden sekä 
direktiivin kattavuuden ja tehokkuuden ja sen suhteen muihin EU:n 
lainsäädäntövälineisiin;

Tilannekatsaus

1. painottaa, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on edelleen 
asianmukainen väline, jolla voidaan koordinoida EU:n laajuisesti audiovisuaaliseen 
mediaan liittyvää kansallista lainsäädäntöä;

2. panee merkille, että komissio on toimittanut direktiivin soveltamista koskevan 
kertomuksensa merkittävästi myöhässä ja että direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on ollut varsin kirjavaa;

3. huomauttaa, että komission kertomuksesta puuttuu 33 artiklan mukainen arvio siitä, onko 
direktiiviä tarpeen mukauttaa näiden havaintojen perusteella;

Saavutettavuus 

4. painottaa, että komission kertomuksessa ei käsitellä riittävästi direktiivin 7 artiklan 
mukaista saavutettavuuskysymystä, ja pitää valitettavana, ettei myöskään jäsenvaltioiden 
soveltamissääntöjen tehokkuutta käsitellä tältä osin;

5. kehottaa komissiota korjaamaan tämä puute tekemällä katsauksen jäsenvaltioiden 
toteuttamista toimista sekä arvion niiden tehokkuudesta, jotta varmistetaan, että 
audiovisuaalisten mediapalvelujen saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti;

6. vaatii ohjelmien ja erityisesti tilauspalvelujen kautta esitettävien ohjelmien laajempaa 
saatavuutta, mitä voidaan lisätä kehittämällä edelleen muun muassa äänikuvausta, 
puhuttua tai äänitekstitystä, viittomakieltä ja valikkoja erityisesti sähköisissä 
ohjelmaoppaissa (EPG);
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Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten edistäminen

7. korostaa, että vaikka useimmat jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaisten teosten 
edistämistä koskevia sääntöjä, ne asettavat silti etusijalle kansalliset teokset, ja 
riippumattomien teosten osuus televisiossa on laskussa;

8. pitää valitettavana, että annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista tehdä 
johtopäätöksiä eurooppalaisten teosten edistämisestä tilauspalvelujen osalta;

9. painottaa, että direktiivin 13 artiklan mukaista erillistä kertomusta, joka koskee 
kaksinkertaista velvoitetta edistää eurooppalaisia teoksia sekä niiden saatavuutta 
tilauspalveluissa, ei ole toimitettu; kehottaa komissiota selventämään asiaa;

10. kehottaa jäsenvaltioita edistämään synergioita sääntelyviranomaisten, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien ja komission kesken, jotta EU:ssa tehdyt elokuvat saavuttavat 
laajemman yleisön sekä kotimaassa että muissa jäsenvaltioissa;

Alaikäisten suojelu 

11. panee merkille itsesääntelyaloitteet ja käytännesäännöt, joiden tarkoituksena on rajoittaa 
lasten ja alaikäisten altistumista elintarvikkeita koskevalle mainonnalle ja markkinoinnille 
ja joita on esitetty esimerkiksi komission ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän 
toimintafoorumin puitteissa;

12. korostaa, että vaikka tällaiset itsesääntelyaloitteet ovat edistysaskel aikaisempaan 
tilanteeseen verrattuna, niiden ei ole osoitettu olevan riittävän tehokkaita eikä niillä voida 
korvata oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, joita voidaan tarvita varmistamaan alaikäisten 
tehokas suojelu;

13. kehottaa komissiota pohtimaan, miten direktiivin ei-lineaarisiin palveluihin sovellettavia 
perusvaatimuksia voidaan laajentaa muuhun verkkosisältöön ja palveluihin, jotka tällä 
hetkellä ovat sen soveltamisalan ulkopuolella, sekä kehottaa sitä esittämään parlamentille 
pohdinnan tulokset viimeistään 31. joulukuuta 2013;

Mainonta

14. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa on rikottu rajoitusta, jonka mukaan mainonnan 
kesto voi olla 12 minuuttia tunnissa;

15. vaatii jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti, asianmukaisesti ja viipymättä täytäntöön 
direktiivin säännökset tältä osin;

16. vaatii komissiota edelleen seuraamaan tiiviisti ja tehokkaasti 12 minuutin rajoituksen 
noudattamista jäsenvaltioissa ja käynnistämään tarvittaessa rikkomusmenettelyjä;

17. kehottaa komissiota tutkimaan, onko lapsille ja alaikäisille suunnattua mainontaa koskevia 
sääntöjä syytä tiukentaa erityisesti harhaanjohtavan televisio- ja verkkomainonnan osalta;

18. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen päivittää tulkitsevaa tiedonantoa tietyistä 
televisiomainontaa koskevien säännösten näkökohdista vuonna 2013, mikä voisi antaa 
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viitteitä siitä, miten direktiivin 9 artiklan kaikkea audiovisuaalista kaupallista viestintää 
koskevat laadulliset vähimmäisvaatimukset voidaan saavuttaa;

Medialukutaito

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota edistämään kaikkien EU:n kansalaisten ja erityisesti 
lasten ja alaikäisten medialukutaitoa aloitteiden ja koordinoitujen toimien avulla, jotta 
parannetaan kykyä ymmärtää kriittisesti audiovisuaalisia mediapalveluja, kannustetaan 
julkista keskustelua ja kansalaisvaikuttamista sekä rohkaistaan samalla kaikkien 
sidosryhmien, erityisesti mediateollisuuden, aktiivista osallistumista;

20. kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään medialukutaidon koulujen opetussuunnitelmiin;

Tulevat haasteet

21. pitää valitettavana, että komissio on vain osittain toteuttanut direktiivin 33 artiklassa sille 
annetun selvitystehtävän, ja kehottaa toteuttamaan väliarvioinnin ennen seuraavaa 
komission kertomusta;

22. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti hybridipalvelujen ja erityisesti Connected TV 
-palvelun kehitystä EU:ssa ja ilmoittamaan selkeästi Connected TV:tä koskevassa 
vihreässä kirjassaan näiden palvelujen esiin nostamat kysymykset;

o

o o

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Kertomuksen päätavoite on arvioida audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 
2010/13/EU kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edistymistä ja tehokkuutta. Tämä 
direktiivi on viestintävälineiden sääntelyn perusta Euroopan unionissa. Direktiivin 33 artiklan 
mukaan Euroopan komission on esitettävä joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille 
kertomus direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa. On korostettava, että komission 
ensimmäinen kertomus julkaistiin huomattavasti myöhässä, mikä johtuu myös siitä, että eräät 
jäsenvaltiot eivät saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajassa.

On huomattava, että direktiivi on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön eri tasoilla.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on sisämarkkinaväline, jolla taataan 
oikeus tarjota audiovisuaalisia palveluja, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja samalla 
suojataan yleisen edun kannalta tärkeät tavoitteet. On tärkeä muistaa, että direktiivi laadittiin 
siten, että se säilyttäisi tarkoituksenmukaisuutensa teknologian kehityksestä huolimatta, sillä 
se perustuu teknologiariippumattomuuden periaatteeseen. Direktiivin teksti on sidosryhmien 
pitkien ja vaikeiden neuvottelujen lopputulos. Saavutettuja kompromisseja on pidettävä 
harkittuina ja hyödyllisinä kansalaisille ja yrittäjille.

On myös muistutettava, että direktiivin soveltaminen vaikuttaa myönteisesti markkinoiden 
kasvuun. Euroopan audiovisuaalialan seurantakeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa 
Euroopan unionissa oli yli 8 000 televisiopalvelujen tuottajaa ja yli 2 000 tilattavien 
palvelujen tuottajaa.

Kertomuksen ensimmäinen osa koskee kaikkien sääntöjen laadullista arviointia, toinen 
tulevaisuuden haasteita, jotka liittyvät voimakkaaseen teknologiseen kehitykseen, toisin 
sanoen Connected TV:seen.

Saavutettavuus

Tältä osin esittelijä korostaa, että Euroopan komission kertomuksessa ei esitetä 
saatavuuskysymyksen keskeistä seikkaa eikä asianmukaisten säädösten täytäntöönpanon 
tehokkuuden analyysiä jäsenvaltioissa. Kertomuksen epätyydyttävien tulosten vuoksi esittelijä 
kehottaa komissiota seuraamaan näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden mediapalveluja 
koskevia toimia. Tarpeen on myös, että jäsenvaltiot kehottavat lähetystoiminnan harjoittajia 
tutustumaan paremmin näiden henkilöiden tarpeisiin ja jatkamaan kaikille kansalaisille 
laajemman saatavuuden takaavien teknologioiden kehittämistä, muun muassa äänikuvausta, 
puhuttua tai äänitekstitystä, viittomakieltä ja valikkoja erityisesti sähköisissä ohjelmaoppaissa 
(EPG).

Eurooppalaisten teosten edistäminen

Euroopan parlamentin näkökulmasta kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen EU:sta 
peräisin olevien teosten vähittäiskaupalla on tärkeä tehtävä. Tukeutuen komission esittämän 
mietinnön eurooppalaisten ja riippumattomien teosten edistämistä koskeviin direktiivin 13, 16 
ja 17 artiklaan todetaan, että komission esittämät tiedot eivät riitä asianmukaisten 
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johtopäätösten tekemiseen. Myös jäsenvaltioissa käytetty seurantamenettely herättää 
epäluuloa. Euroopan komission kertomuksen mukaan eurooppalaisten teosten lähetysaika 
kasvoi 0,5 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Eurooppalaisten teosten keskimääräinen 
lähetysaika oli 63,8 prosenttia vuonna 2009 ja 64,3 prosenttia vuonna 2010. Riippumattomien 
tuottajien teosten lähetysaika väheni vuonna 2010 0,3 prosenttia vuodesta 2009. 
Riippumattoman tuotannon keskimääräinen osuus EU:ssa oli 34,1 prosenttia vuonna 2009 ja 
33,8 prosenttia vuonna 20101. Kaikki jäsenvaltiot saavuttivat direktiivissä riippumattomalle 
tuotannolle määritellyn 10 prosentin vähimmäisosuuden. Jäsenmaittain saavutettu taso 
kuitenkin vaihtelee. Komission esittämät tiedot eivät ole täysin tyydyttäviä. Tältä osin 
esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan edistymistä jäsenvaltioissa ja kansallisia 
viranomaisia kehottamaan lisäämään eurooppalaisten teosten lähettämistä sekä esittämään 
tulokset täysimittaisesti ja säännöllisesti. 

Alaikäisten suojelu

Tähän kysymykseen esittelijä kiinnittää erityistä huomiota, koska juuri alaikäiset 
vastaanottajat ovat alttiimpia erityisesti kaupalliseen viestintään liittyville uhkille. Kyse on 
alkoholijuomien, epäterveellisten tuotteiden tai tiettyyn kulutuskäyttäytymiseen yllyttävästä 
mainonnasta. Esittelijä kiittää jäsenvaltioiden toimia alaikäisten suojelun suhteen, mukaan 
lukien säädösten tiukentamista kansallisella tasolla ja on tyytyväinen myös sellaisiin 
aloitteisiin kuin alkoholia ja terveyttä käsittelevä foorumi ja ruokavaliota, liikuntaa ja 
terveyttä käsittelevä Euroopan toimintafoorumi.

Alaikäisten suojelun näkökulmasta jäsenvaltioissa on edistettävä epäasiallista audiovisuaalista 
kaupallista viestintää lastenohjelmissa, erityisesti sokerisia, rasvaisia tai suolaisia ruokia tai 
juomia koskevien käytännesääntöjen laatimista.

On korostettava, että itsesääntelyaloitteet eivät kuitenkaan missään tapauksessa pysty 
korvaamaan oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka ovat tarpeen alaikäisten tehokkaan 
suojelun varmistamiseksi.

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, oikeus saada tietoja, alkuperämaan 
periaate

Esittelijä on tyytyväinen, että direktiiviin on sisällytetty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
ilmaistut demokraattisen yhteiskunnan periaatteet tiedotusvälineiden vapaudesta ja 
moniarvoisuudesta (3 ja 4 artikla) sekä oikeus saada tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä 
tapahtumista (14 ja 15 artikla). On korostettava, että kansalaiset ja jäsenvaltiot peräävät yhä 
useammin oikeuksiaan näiden määräysten perusteella.

Direktiivin alkuperämaan periaatetta käsittelevä 2 artikla vastaa sisämarkkinoiden haasteisiin. 
Palvelut voivat liikkua vapaasti Euroopassa, jos ne täyttävät palvelun alkuperämaan 
jäsenvaltion lainsäädännön vaatimukset.

Vihaan yllyttämisen kielto

                                               
1 Tiedot ovat komission ensimmäisestä kertomuksesta koskien direktiivin 2012/13/EU 13, 16, 17 artiklan 
soveltamista vuosina 2009�2010, COM(2012)0522.
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Esittelijä korostaa, että direktiivi tehoaa yhdessä tärkeimmistä ulottuvuuksistaan eli rotuun, 
sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen perustuvaan vihaan yllyttämisen kiellon suhteen 
(6 artikla). Komission mietinnössä on vain yksi esimerkki, joka koskee juutalaisvastaista 
ohjelmasisältöä välittäneen Al Aqsa TV -satelliittikanavan direktiivin rikkomusta. Komission 
puututtua asiaan lähettäminen lopetettiin. 

Kaupallinen viestintä

Kaupallisen viestinnän kysymykset ovat erittäin tärkeitä tuotteiden uusien edistämismuotojen 
valossa. Komission kertomuksen mukaan eräissä jäsenvaltioissa on rikottu 12 minuutin 
periaatetta. Tämän vuoksi esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan edelleen säännön 
noudattamista. Erityisen tärkeätä kaupalliseen viestintään liittyen on myös tuotteiden 
sponsorointi, oma myynninedistämistoiminta ja tuotesijoittelu. On korostettava, että nykyisin 
medioiden voimakkaan kasvun aikana syntyy monia uusia mainosmuotoja, joihin on vaikea 
soveltaa yhtenäisiä sääntöjä, erityisesti Connected TV:seen. Tämä saattaa aiheuttaa vaaran 
kuluttajille, joten esittelijä kehottaa analysoimaan aihepiiriä lisää, erityisesti jäsenvaltioiden 
kansallisilla tasoilla. Toinen kysymys, johon on kiinnitettävä huomiota, on sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän vastustaminen mainoksissa. Tuotteiden 
edistäminen suoraan tai epäsuorasti stereotypioiden avulla on selvä ongelma, ja siksi on 
ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin niitä vastaan.

Medialukutaito

Direktiivin 33 artiklan mukaan komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
mukauttamiseksi audiovisuaalisten mediapalvelujen alan kehityksen ja erityisesti teknologian 
tuoreimman kehityksen, alan kilpailukyvyn sekä kaikissa jäsenvaltioissa saavutetun 
medialukutaidon tason edellyttämällä tavalla. On korostettava, että komissio ei ole täyttänyt 
33 artiklan mukaista velvoitetta ja siksi esittelijä kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen 
medialukutaidosta.

Medialukutaito on yksi direktiivin perustavoitteista, erityisesti hybridi-TV:n aiheuttamien 
haasteiden ja uhkien näkökulmasta. Lineaaristen ja ei-lineaaristen palvelujen välisen rajan 
hämärtyessä kuluttajan on vaikea erottaa eri medioita ja niiden sisältölähteitä. Jäsenvaltioiden 
vastuulla on ottaa koulutusjärjestelmissä käyttöön medialukutaito-ohjelmia.

Tulevaisuuden haasteet

Teknologisten muutosten voimakas kiihtyminen maailmalla vaikuttaa paljon 
audiovisuaalisten palvelujen markkinoihin. Internetin ja television lähentymisen takia 
operaattorit tarjoavat yhä useammin nykyaikaisissa TV-vastaanottimissa Web 2.0- ja internet-
ominaisuuksia. Kuluttajille lineaaristen ja ei-lineaaristen palvelujen rajat näkyvät yhä 
vähemmän. Connected TV:nä tai hybridi-TV:nä tunnetut laitteet ovat yhä suositumpia. 
Lisäksi kulttuurin ja teknologiset muutokset sekä laajakaistan parempi saatavuus tarjoavat 
miljoonille vastaanottajille mahdollisuuden katsoa perinteisiä televisio-ohjelmia 
taulutietokoneiden, älypuhelinten ja konsolien avulla. Näiden valtavien hybriditelevisioon 
liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä on kuitenkin muistettava audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin perustavoitteiden toteuttaminen. Uusien teknologisten 
ratkaisujen yhteydessä on kysyttävä, miten voidaan edistää tehokkaasti eurooppalaisia teoksia, 
riippumattomien tuottajien teoksia, suojella tehokkaasti kuluttajia, mukaan lukien lapsia 
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mainonnan liialliselta vaikutukselta, miten voidaan taata tasavertaiset toimintaedellytykset 
lähetystoiminnan harjoittajille, suojella sananvapautta, tiedotusvälineiden monimuotoisuutta 
ja miten voidaan kehittää erityisesti nuorimpien medialukutaitoja. 

Lisäksi on korostettava, että audiovisuaalisten palvelujen markkinoilla vallitsee kova 
kansainvälinen kilpailu. Yli 1 500 palvelun kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, 
mutta ne suuntaavat tarjontansa unionin markkinoille. Kyseisiä lähetystoiminnan harjoittajia 
eivät aina koske samat oikeudelliset velvoitteet kuin eurooppalaisia.

Komission on edelleen perusteellisesti tutkittava tällaisiin uusiin palveluihin liittyvää 
markkinoiden kehitystä ja kuluttajien käyttäytymistä sekä niiden potentiaalista vaikutusta 
EU:n audiovisuaalialan markkinoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Parlamentti 
kehottaa komissiota antamaan tutkimusten perusteella selkeitä suosituksia siitä, onko 
sääntelykehystä tarpeen tarkistaa.


