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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.9.2018 A8-0192/85 

Tarkistus  85 

Jonathan Bullock 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

1 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

”aa) ’videonjakoalustan palvelulla’ 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 56 ja 57 artiklan mukaista 

palvelua, joka täyttää seuraavat 

vaatimukset: 

Poistetaan. 

i) palvelu tapahtuu tallentamalla suuri 

määrä ohjelmia tai käyttäjien tuottamia 

videoita, joiden toimituksellinen vastuu ei 

kuulu videonjakoalustan tarjoajalle; 

 

ii) tallennetun sisällön organisoinnin 

määrittää palvelun tarjoaja, myös 

automaattisilla keinoilla tai algoritmeilla, 

erityisesti sisällön säilyttämisen (hosting), 

esittämisen, taggauksen ja sekvensoinnin 

avulla; 

 

iii) palvelun tai siitä erotettavissa olevan 

osan pääasiallisena tarkoituksena on 

tarjota ohjelmia ja käyttäjien tuottamia 

videoita tiedonvälitys-, viihdytys- tai 

valistustarkoituksessa yleisölle; 

 

iv) palvelu on saatavilla direktiivin 

2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa 

tarkoitettujen sähköisten 

viestintäverkkojen välityksellä.”; 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.9.2018 A8-0192/86 

Tarkistus  86 

Jonathan Bullock 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU 

13 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

15) Korvataan 13 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

13 artikla  

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 

tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat varaavat 

eurooppalaisille teoksille vähintään 20 

prosentin osuuden ohjelmaluetteloissaan 

ja varmistavat näiden teosten näkyvyyden. 

 

2. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa 

lainkäyttövaltaansa kuuluvat tilattavien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten 

teosten tuotannon rahoitukseen, myös 

sisältöön tehtävien suorien sijoitusten ja 

kansallisiin rahastoihin suoritettavien 

osuuksien avulla. Jäsenvaltiot voivat 

edellyttää tällaisia rahoitusosuuksia 

tilattavien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajilta, joiden 

kohdeyleisöt sijaitsevat niiden alueella 

mutta jotka ovat sijoittautuneet muihin 

jäsenvaltioihin. Tällöin rahoitusosuuden 

on perustuttava ainoastaan 

kohdejäsenvaltioissa saatuihin tuloihin. 

Jos jäsenvaltio, johon palveluntarjoaja on 

sijoittautunut, määrää suoritettavaksi 

rahoitusosuuden, sen on otettava 

huomioon mahdolliset 
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kohdejäsenvaltioiden määräämät 

rahoitusosuudet. Rahoitusosuuksissa on 

noudatettava unionin oikeutta ja 

erityisesti valtiontukisääntöjä. 

3. Jäsenvaltioiden on annettava 

viimeistään [date – no later than three 

years after adoption] sekä sen jälkeen 

kahden vuoden välein komissiolle 

kertomus 1 ja 2 kohdan 

täytäntöönpanosta. 

 

4. Komissio antaa jäsenvaltioiden 

toimittamien tietojen ja riippumattoman 

tutkimuksen perusteella Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 1 ja 2 kohdan 

soveltamista koskevan kertomuksen, jossa 

se ottaa huomioon markkinoiden ja 

teknologian kehityksen sekä kulttuurisen 

monimuotoisuuden tavoitteen. 

 

5. Jäsenvaltioiden on vapautettava 1 ja 2 

kohdassa säädetyistä vaatimuksista 

palveluntarjoajat, joilla on pieni 

liikevaihto tai pieni yleisö, sekä pienet ja 

mikroyritykset. Jäsenvaltiot voivat myös 

luopua kyseisistä vaatimuksista 

tapauksissa, joissa ne tilattavien 

mediapalvelujen luonteen tai teeman 

vuoksi olisivat käytännössä mahdottomia 

tai perusteettomia.”; 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.9.2018 A8-0192/87 

Tarkistus  87 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -a) lisätään 1 kohtaan da alakohta 

seuraavasti: 

 ”da) kaikenlainen audiovisuaalinen 

kaupallinen viestintä, jossa esitetään ja/tai 

mainostetaan uhkapelejä ja vetojen 

keräämistä, on kielletty;”; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä, johon ei viitattu komission 

ehdotuksessa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.9.2018 A8-0192/88 

Tarkistus  88 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2010/13/EU 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 12 a) Lisätään 10 artiklaan 2 a kohta 

seuraavasti: 

 ”2 a. Audiovisuaalisia mediapalveluja tai 

ohjelmia eivät saa sponsoroida yritykset, 

joiden pääasiallisena toimintana on 

uhkapelit ja vetojen kerääminen.”; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä, johon ei viitattu komission 

ehdotuksessa. 

 


