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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksessa, jonka ensisijaiseksi tavoitteeksi ilmoitetaan ”varmistaa 
mahdollisimman hyvät kilpailuedellytykset eurooppalaiselle tietoteknologialle”, erotetaan 
toisistaan lineaariset ja ei-lineaariset palvelut. Ensin mainittujen osalta ehdotetaan 
tämänhetkisen lainsäädännön nykyaikaistamista ja yksinkertaistamista, ja toiseksi 
mainittuihin ehdotetaan sovellettavaksi vain osaa lineaarisiin palveluihin sovellettavista 
säännöistä (ns. yhteistä perustaa), eli nimenomaan alaikäisten suojeluun, rotuvihan 
torjumiseen ja piilomainontaan liittyviä sääntöjä.

On valitettavaa, että komissio tyytyy soveltamaan ei-lineaarisiin palveluihin vain 
vähimmäissääntöjä jopa syrjinnän torjumisen tai alaikäisten suojelun alalla viitaten teknisen 
toteutuksen hankaluuteen tai mahdottomuuteen. Vapauksien suojeleminen edellyttää, että tällä 
alalla tunnustetut lineaarisiin palveluihin sovellettavat oikeudet ja velvollisuudet ulotetaan 
mahdollisuuksien mukaan koskemaan myös ei-lineaarisia palveluja, joiden merkitys 
audiovisuaalialalla näyttää kasvavan päivä päivältä.

Komissio kehottaa ehdotuksessaan jäsenvaltioita varmistamaan, että sääntelyviranomaiset, 
joiden tehtävänä on muun muassa valvoa direktiivin täytäntöönpanoa siinä asetettujen 
periaatteiden mukaisesti, ovat riippumattomia. Toivomus on aivan kiitettävä. Siihen pitäisi 
kuitenkin liittää velvoite, jonka mukaan ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä niin tehneet, 
nimittävät kaikkia audiovisuaalisia mediapalveluja varten tällaisen viranomaisen, jonka rooli 
vapauksien, alaikäisten, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja ihmisarvon suojelemisessa on 
ensiarvoinen.

EHDOTUKSET

1. Tiedonsaanti

Esittelijä pitää hyvänä ajatusta lisätä 3 b artikla, jolla varmistetaan oikeus lyhyisiin 
otteisiin yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista.

2. Syrjinnän torjunta ja ihmisarvon kunnioittaminen

Esittelijä pahoittelee sitä, että 3 g artiklan c kohdan i alakohdan luettelo syrjinnän 
perusteista on epätäydellinen, eikä siinä mainita esimerkiksi vammaan, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, jota saattaa esiintyä 
kaupallisessa viestinnässä tai audiovisuaalisissa mediapalveluissa.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että 3 e artiklaan pitäisi lisätä ihmisarvon ja yksilön 
koskemattomuuden kunnioittaminen sen varmistamiseksi, että erityisesti tietyt 
tositelevisio-ohjelmat, joissa näytetään ehdokkaita nöyryyttävissä tilanteissa, voitaisiin 
kieltää.
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3. Alaikäisten ja heikompien suojelu

Esittelijä toivoo, että 3 d artiklaa tiukennettaisiin siten, että siinä esitettäisiin vastaavat 
vaatimukset kuin lineaaristen palvelujen osalta 22 artiklassa mahdollisuuksien mukaan 
ja tarkoituksenmukaisin keinoin.

Hänen mielestään EU:n pitäisi kannustaa sääntelyviranomaisia sekä alan toimijoita ja 
kansalaisjärjestöjä etsimään ja kehittämään yhdessä alaikäisten suojeluun soveltuvia 
järjestelmiä, kuten suodattimia, yhdenmukaisia tunnistustietoja yms.

4. Kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen

Esittelijä pitää erinomaisena uudessa 3 f artiklassa kaikille audiovisuaalipalveluille, 
myös ei-lineaarisille palveluille, asetettua tavoitetta edistää kulttuurista 
monimuotoisuutta, ja ehdottaa sen täytäntöönpanoedellytysten täsmentämistä.

5. Vastineoikeus

Vastineoikeuden pitäisi kuulua sekä lineaarisiin että ei-lineaarisiin palveluihin 
sovellettaviin yhteisiin vähimmäissääntöihin, koska tiedetään, että Internet on mitä 
tehokkain keino levittää perättömiä huhuja erittäin nopeasti.

6. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tuominen paremmin vammaisten ulottuville

Esittelijä ehdottaa sellaisen uuden 3 i artiklan lisäämistä, jossa jäsenvaltioita vaaditaan 
ryhtymään toimiin audiovisuaalisten mediapalvelujen tuomiseksi paremmin 
vammaisten ulottuville ja laatimaan komissiolle joka toinen vuosi kertomus artiklan 
soveltamisesta.

7. Kansallisten sääntelyviranomaisten rooli (23 b artikla)

Esittelijä toivoisi, että direktiiviin sisältyisi jäsenvaltioille asetettu vaatimus nimittää 
riippumaton, puolueeton ja avoimesti toimiva sääntelyviranomainen, noudattaen 
kuitenkin toissijaisuusperiaatetta.

Hänen mielestään sääntelyviranomaisten toimivalta pitäisi määrittää täsmällisemmin, 
ja pitäisi myös varmistaa, että ei-lineaariset palvelut kuuluvat joko olemassa olevien 
kansallisten viranomaisten tai uusien viranomaisten valvontaan.

Tehtävien joukossa pitäisi myös olla moniarvoisuuden kunnioittaminen.

Olisi hyvä varmistaa, että sääntelyviranomaiset eivät pelkästään ilmoita muille 
kansallisille viranomaisille tai komissiolle, mikäli direktiivin säännöksiä on rikottu 
vakavalla tavalla, vaan että niillä olisi käytössä yhteistoimintajärjestely.

TARKISTUKSET
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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian ja 
kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on 
perusteltua soveltaa näihin palveluihin 
tiettyjä erityissääntöjä.

(3) Audiovisuaalisilla mediapalveluilla on 
suuri merkitys yhteiskuntien, demokratian, 
koulutuksen ja kulttuurin kannalta, ja sen 
vuoksi on perusteltua soveltaa näihin 
palveluihin tiettyjä erityissääntöjä, jotta 
voidaan turvata Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamista koskevaan 
Euroopan neuvoston yleissopimukseen 
sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen kirjatut perusvapaudet ja 
-oikeudet ja varmistaa alaikäisten, heikossa 
asemassa olevien ihmisten ja vammaisten 
henkilöiden suojelu.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

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

(5) Audiovisuaalisia mediapalveluja 
tarjoavat eurooppalaiset yritykset joutuvat 
toimimaan kehittymässä oleviin tilattaviin 
palveluihin sovellettavan sääntelyn osalta 
oikeudellisesti epävarmassa ja 
toimintaedellytyksiltään epätasapuolisessa 
ympäristössä. Sekä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi on sen vuoksi tarpeen soveltaa 
koordinoidusti kaikkiin audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin ainakin tiettyjä 
perussääntöjä, joiden tarkoituksena on 
varmistaa erityisesti alaikäisten ja heikossa 
asemassa olevien ihmisten ja vammaisten 
henkilöiden riittävä suojelu sekä 
perusvapauksien ja -oikeuksien 
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kunnioittaminen.

Tarkistus
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tämä direktiivi edistää perusoikeuksien 
kunnioittamista, ja siinä otetaan kaikilta osin 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 
11 artiklassa tunnustetut periaatteet.
Direktiivi ei millään tavoin estä 
jäsenvaltioita soveltamasta kunkin valtion 
valtiosääntöön sisältyviä säännöksiä, jotka 
koskevat painovapautta ja tiedotusvälineiden 
sananvapautta.

(9) Tämä direktiivi edistää perusoikeuksien 
kunnioittamista, ja siinä otetaan kaikilta osin 
huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan ja erityisesti sen 
11 artiklaan kirjatut periaatteet, oikeudet ja 
vapaudet. Siksi jäsenvaltioita kannustetaan 
perustamaan riippumaton 
sääntelyviranomainen tai riippumattomia 
sääntelyviranomaisia, ellei niillä vielä ole 
sellaisia. Kyseisten viranomaisten 
tehtävänä on varmistaa perusoikeuksien 
kunnioittaminen audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamisessa.
Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, onko 
tarkoituksenmukaisempaa omata yksi 
ainoa sääntelyviranomainen kaikkia 
audiovisuaalisia mediapalveluja varten vai 
erilliset viranomaiset kutakin 
palvelukategoriaa (lineaariset ja ei-
lineaariset) varten. Muuten direktiivi ei 
millään tavoin estä jäsenvaltioita 
soveltamasta kunkin valtion valtiosääntöön 
sisältyviä tai muita säännöksiä, jotka 
koskevat painovapautta ja tiedotusvälineiden 
sananvapautta. 

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(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 

(10) Tämän direktiivin 3 c a–3 h a artiklan 
säännöksillä luodaan jäsenvaltioita 
velvoittavat yhdenmukaiset säännöt. Ne
eivät siis voi ei-lineaaristen palvelujen
osalta poiketa alkuperämaaperiaatteesta 
millään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 4 kohdassa 
säädetyllä perusteella, jotka liittyvät 
alaikäisten suojeluun, ihmisarvon 
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rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai 
kansallisuuteen perustuvan vihaan 
yllyttämisen torjuntaan, alaikäisten 
suojeluun, yksittäisiin ihmisiin kohdistuviin 
ihmisarvon loukkauksiin tai 
kuluttajansuojaan.

kunnioittamiseen, rotuun, sukupuoleen, 
uskontoon, sukupuoliseen 
suuntautumiseen, etniseen alkuperään tai 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän ja 
vihaan yllyttämisen torjuntaan, heikossa 
asemassa olevien ihmisten ja vammaisten 
henkilöiden suojeluun tai kuluttajansuojaan.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(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) Komission, neuvoston ja parlamentin 
lokakuussa 2003 tekemässä toimielinten 
välisessä sopimuksessa paremmasta 
lainsäädännöstä suositellaan 
yhteissääntelyn soveltamista varsinkin 
silloin, kun yhteisön lainsäädäntövallan 
käyttäjät vahvistavat tärkeitä tavoitteita, ja 
näiden tavoitteiden toteuttamiseksi 
tarvittavien keinojen määrittelyä 
yhteissääntelyllä tai itsesääntelyllä.
Yhteissääntelyllä tarkoitetaan mekanismia, 
jonka mukaisesti yhteisön säädöksellä 
annetaan lainsäädäntövallan käyttäjän 
määrittelemien tavoitteiden toteutus 
kyseisen alan tunnustettujen osapuolten, 
kuten taloudellisten toimijoiden, 
työmarkkinaosapuolten, valtioista 
riippumattomien järjestöjen tai yhdistysten 
tehtäväksi. Mekanismi edellyttää sen vuoksi 
tarkkaa tehtävänjakoa valtion ja muiden 
toimijoiden välillä sääntelyprosessissa. 
Itsesääntelyllä, jossa toimijat laativat oma-
aloitteisesti ja ilman valtiovallan 
puuttumista asiaan käyttäytymissääntöjä, 
suodatusohjelmia, merkintöjä tai muita 
mekanismeja, ei voida yksistään varmistaa 
tässä direktiivissä vahvistettujen 
periaatteiden, erityisesti perusvapauksia ja 
-oikeuksia koskevien periaatteiden 
noudattamista. 
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Perustelu

Vaikka on tärkeää, että yhteissääntelylle luodaan laaja soveltamisala, kuten suositellaan 
toimielinten välisessä sopimuksessa, itsesääntelylle ei pidä antaa ensisijaista asemaa, kun on 
kyse perusoikeuksien ja alaikäisten suojelusta.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää edistää 
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa tunnustettuja periaatteita.

(26) Lähetystoiminnan harjoittajilla on 
mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia 
yleisesti kiinnostaviin tapahtumiin. On 
kuitenkin jatkossakin olennaisen tärkeää 
edistää vapaata tiedonvälitystä ja
moniarvoisuutta monimuotoisen 
uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla 
kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 
artiklassa tunnustettuja periaatteita.

Tarkistus 7
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. Lisäksi on tärkeää, 
että jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ei-
lineaaristen palvelujen tarjoajat sitoutuvat 
valvomaan perusvapauksien ja -oikeuksien 
kunnioittamista, erityisesti alaikäisten, 
heikossa asemassa olevien ihmisten ja 
vammaisten henkilöiden suojelua, sekä 
ihmisarvon kunnioittamista ja 
syrjimättömyyden noudattamista; nämä 
periaatteet ovat unionin arvoja, ja ne on 
kirjattu Euroopan unionin 
perussoikeuskirjaan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, joita jäsenvaltiot 
ovat sitoutuneet noudattamaan.
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Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE

(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 ja 
Euroopan unionin perustana olevien 
oikeuksien, arvojen ja vapauksien 
kunnioittamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi. Siltä osin kuin yhteisön 
tason toimet ovat tarpeen, direktiivillä on 
varmistettava perusvapauksien ja 
-oikeuksien sekä yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden suojelun korkea taso ja 
erityisesti alaikäisten, heikossa asemassa 
olevien ihmisten, vammaisten henkilöiden
ja ihmisarvon suojelu sekä kuluttajien ja 
kansanterveyden suojelu, jotta voitaisiin 
luoda tosiasiallisesti sisärajaton alue 
audiovisuaalisia mediapalveluja varten.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

(31) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
haitalliset sisällöt ja toimintatavat 
huolestuttavat edelleen lainsäätäjiä, 
toimialan edustajia ja lasten vanhempia.
Edessä on myös uusia haasteita, jotka 
liittyvät erityisesti uusiin 
jakeluteknologioihin ja uusiin tuotteisiin.
Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön 
sääntöjä, joilla suojellaan alaikäisten 
fyysistä, henkistä ja moraalista kehitystä 
sekä yksilöiden ihmisarvoa kaikissa 
audiovisuaalisissa mediapalveluissa ja 
audiovisuaalisessa kaupallisessa 
viestinnässä.

(31) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
haitalliset sisällöt ja toimintatavat 
huolestuttavat edelleen lainsäätäjiä, 
toimialan edustajia, lasten vanhempia sekä 
lasten, heikossa asemassa olevien ihmisten 
ja vammaisten suojelun alalla toimivia 
kansalaisjärjestöjä. Edessä on myös uusia 
haasteita, jotka liittyvät erityisesti uusiin 
jakeluteknologioihin ja uusiin tuotteisiin. 
Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön 
sääntöjä, joilla suojellaan alaikäisten, 
heikossa asemassa olevien ihmisten ja 
vammaisten henkilöiden fyysistä, henkistä 
ja moraalista kehitystä sekä yksilöiden 
ihmisarvoa kaikissa audiovisuaalisissa 
mediapalveluissa ja audiovisuaalisessa 
kaupallisessa viestinnässä.
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Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Alaikäisten ja ihmisarvon 
suojelemiseksi toteutettavissa 
toimenpiteissä on löydettävä tasapaino 
suhteessa sananvapautta koskevaan 
perusoikeuteen, josta määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa. Tällaisilla 
toimenpiteillä olisi sen vuoksi pyrittävä 
varmistamaan riittävä suoja alaikäisille 
varsinkin ei-lineaaristen palvelujen osalta 
kieltämättä kuitenkaan aikuisille suunnattuja 
sisältöjä sinänsä.

(32) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
ja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
koskevassa Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa vahvistettu 
sananvapautta koskeva perusoikeus ei 
mene ihmisarvon kunnioittamisen ja 
alaikäisten suojelun edelle. Siksi on
löydettävä tasapaino myös ei-lineaaristen 
palvelujen osalta varmistamalla erityisesti 
alaikäisten suojelu mutta kieltämättä 
kuitenkaan aikuisille suunnattuja sisältöjä 
sinänsä.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 32 A KAPPALE (uusi)

(32 a) Alaikäiset, heikossa asemassa olevat 
väestöryhmät tai vammaiset henkilöt, 
erityisesti psyykkisesti vammaiset henkilöt, 
voivat olla erityisen haavoittuvia ja 
järkyttyä tai häiriintyä psyykkisesti 
nähdessään ohjelmia, joissa on verbaalista, 
fyysistä tai henkistä väkivaltaa sisältäviä 
kohtauksia tai kohtauksia, jotka loukkaavat 
ihmisarvoa tai lietsovat rotuvihaa tai 
muunlaista syrjintää. Koska kaikkien 
tällaisten henkilöiden suojeleminen on yksi 
tämän direktiivin tavoitteista, jäsenvaltioita 
kehotetaan muistuttamaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajia 
tästä ehdottomasta vaatimuksesta ja 
velvoittamaan ne ilmoittamaan selkeästi 
tällaisten ohjelmien erityisluonteesta ennen 
niiden lähettämistä. 
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Perustelu

Alaikäisten, heikossa asemassa olevien väestöryhmien ja vammaisten henkilöiden suojelun on 
oltava keskeisellä sijalla niin yhteisön kuin kansallisessa lainsäädännössä. Siitä on 
huolehdittava myös audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien, joiden velvollisuus on 
varoittaa palvelujen käyttäjiä tiettyjen kohtausten tai ohjelmien haitallisista vaikutuksista. 
Tässä on hyvä soveltamisala itsesääntelylle ja yhteissääntelylle.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 36 KAPPALE

(36) Pannessaan täytäntöön direktiivin 
89/552/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 4 artiklan säännöksiä 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että 
lähetystoiminnan harjoittajat sisällyttävät 
ohjelmistoonsa riittävän suuren osuuden 
eurooppalaisia yhteistuotantoja tai muista 
Euroopan maista peräisin olevia teoksia.

(36) Pannessaan täytäntöön direktiivin 
89/552/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 4 artiklan säännöksiä 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat
sisällyttävät ohjelmistoonsa riittävän suuren 
osuuden eurooppalaisia yhteistuotantoja tai 
muista Euroopan maista peräisin olevia 
teoksia.

Perustelu

Euroopan audiovisuaalialan edistämisessä ei-lineaaristen palvelujen tarjoajiin olisi 
sovellettava samoja vaatimuksia kuin samansisältöisiä lineaarisia palveluja tarjoaviin.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 38 A KAPPALE (uusi)

(38 a) Vastineoikeus soveltuu erityisen 
hyvin oikaisukeinoksi verkkoympäristöön, 
koska se mahdollistaa riidanalaisten 
tietojen oikaisun välittömästi. Vastine on 
toimitettava kohtuullisessa ajassa 
vaatimuksen esittämisestä ja sille 
ohjelmalle, johon vaatimuksessa viitataan, 
soveltuvaan aikaan ja soveltuvalla tavalla. 
Vastineelle on annettava yhtä suuri 
merkitys kuin riidanalaiselle tiedolle, jotta 
sillä saavutetaan sama yleisö 
samanarvoisella vaikutuksella.
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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, kunhan 
käyttäjiä informoidaan asiasta hyvin 
selkeästi, ja jotkin määrälliset rajoitukset 
olisi poistettava. Piilotetusti toteutettu 
tuotesijoittelu olisi kuitenkin kiellettävä. 
Erotteluperiaate ei saisi estää uusien 
mainostekniikoiden käyttöä.

Tarkistus 15
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.

(45) Tällä direktiivillä kielletään 
piilomainonta, koska sillä on kielteisiä 
vaikutuksia kuluttajien kannalta. 
Piilomainonnan kielto ei koske tämän 
direktiivin puitteissa sallittua tuotesijoittelua, 
jos palvelun käyttäjiä informoidaan asiasta 
hyvin selkeästi.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE

(47) Sääntelyviranomaisten olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä 
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Tämän direktiivin 

(47) Sääntelyviranomaisten, joiden 
olemassaolo ja rooli ovat erittäin tärkeitä 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
monimutkaisessa maailmassa, olisi oltava 
riippumattomia kansallisista hallituksista ja 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajista 
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asianmukainen soveltaminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä 
puolueettomasti ja avoimesti ja tukeakseen 
moniarvoisuutta. Lisäksi näiden 
viranomaisten tehtävänä on huolehtia 
ihmisarvon, alaikäisten, heikossa asemassa 
olevien ihmisten ja vammaisten 
henkilöiden suojelusta, kaikenlaisen 
syrjinnän torjunnasta ja yleensäkin 
perusvapauksien ja -oikeuksien 
edistämisestä. Tämän direktiivin 
asianmukainen soveltaminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja komission välillä,

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 47 A KAPPALE (uusi)

(47 a) Perusoikeuskirjan 26 ja 27 artiklassa 
vahvistettu vammaisten ja ikääntyneiden 
oikeus osallistua yhteiskunnalliseen ja 
kulttuurielämään on erottamaton osa 
oikeutta käyttää audiovisuaalisia 
mediapalveluja. Audiovisuaalisten 
mediapalvelujen käyttömahdollisuuteen 
kuuluvat muun muassa viittomakieli, 
ohjelmien tekstitys, ääniselostus, 
äänitekstitys ja helppolukuiset valikot. 

Perustelu

Koska komissio on sitoutunut ottamaan vammaiset huomioon kaikissa toimissaan, on tärkeää 
viitata perusoikeuskirjan artikloihin, jotka koskevat ikääntyneitä ja vammaisia. Lisäksi 
ehdotetussa luettelossa, joka ei ole kattava, mainitaan tärkeimmät toimet, jotka jäsenvaltiot 
voivat toteuttaa perusoikeuskirjassa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi. Näin edistetään 
tavoitteen saavuttamista ja säilytetään samalla asian vaatima joustavuus.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

(e) ’ei-lineaarisella palvelulla’ 
audiovisuaalista mediapalvelua, jossa 

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

käyttäjä päättää mediapalvelun tarjoajan 
valitseman sisältövalikoiman pohjalta tietyn 
sisällön lähetysajankohdasta;

Perustelu

Ohjelma viittaa lähinnä televisiosisältöihin. Selvyyden vuoksi on syytä käyttää sanaa 
"sisältö".

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 b artiklan 1 kohta (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. Jäsenvaltioiden on perusoikeuskirjan 
11 artiklaan kirjatun tiedonvälityksen 
vapauden periaatteen nojalla varmistettava, 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
lähetystoiminnan harjoittajia ja 
lähetystoiminnan harjoittajien puolesta 
toimivia välittäjiä ei estetä saamasta lyhyitä 
uutisraportteja varten käyttöönsä 
tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin 
ehdoin aineistoa yleisöä suuresti 
kiinnostavista tapahtumista, jotka niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluva lähetystoiminnan 
harjoittaja lähettää.

Perustelu

Johdanto-osan 27 kappaleen ja 3 b artiklan välillä on ristiriita, joka koskee välittäjien, kuten 
uutistoimistojen, oikeutta saada signaalia. Sekaannusten välttämiseksi artiklassa on syytä 
täsmentää, että lähetystoiminnan harjoittajien puolesta toimivilla välittäjillä on oikeus saada 
signaali.

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(a a) palveluntarjoajan yhtiömuoto;
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Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan a b alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

(a b) yhtiön pääoma;

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(a c) palveluntarjoajan laillisen edustajan nimi; 

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

(a d) sisällön toimituksesta vastaavan 
henkilön nimi, jos tämä on eri kuin laillinen 
edustaja;

Tarkistus 24
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 c artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tiedon 
saatavuuden helpottamiseksi jäsenvaltioita 
kannustetaan perustamaan 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
kansallisia julkisia rekistereitä, joihin 
kaikkien jonkin jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden kyseisen alan 
palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä ja 
annettava edellä tarkoitetut pakolliset 
tiedot.

Tarkistus 25
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
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toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia audiovisuaalisia 
mediapalveluja ei saateta tarjolle tavalla, 
joka voi vakavasti haitata alaikäisten 
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä.

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvia audiovisuaalisia 
mediapalveluja ei saateta tarjolle tavalla, 
joka voi vakavasti loukata ihmisarvoa ja
yksilön kunnioittamista tai haitata 
alaikäisten, heikossa asemassa olevien 
ihmisten tai vammaisten henkilöiden
fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä.

Tarkistus 26
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti, 
että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat 
asettavat käyttäjien saataville tehokkaita 
suodatusjärjestelmiä ja kertovat käyttäjille 
niiden olemassaolosta.

Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 d artiklan 1 b kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

Komission ja jäsenvaltioiden on 
kannustettava audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajia, 
sääntelyviranomaisia ja kaikkia 
asianosaisia pohtimaan, olisiko teknisesti 
ja oikeudellisesti mahdollista kehittää 
sisältöjä koskevien symbolien 
yhdenmukainen järjestelmä, joka helpottaa 
suodatusta ja luokittelua sisältöjen 
lähteellä riippumatta käytetystä 
järjestelmästä, jotta voidaan tehostaa 
alaikäisten suojelua.

Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 e artikla (direktiivi 89/552/ETY)

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 
keinoin varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin 
keinoin varmistettava, että niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvien tarjoajien 
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tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut ja 
audiovisuaalinen kaupallinen viestintä eivät 
sisällä aineksia, jotka yllyttävät vihaan 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut 
ja audiovisuaalinen kaupallinen viestintä 
eivät sisällä aineksia, jotka yllyttävät 
vihaan sukupuolen, rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, 
vamman, iän tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella, eivätkä 
loukkaa ihmisarvoa ja yksilön 
kunnioittamista.

Tarkistus 29
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 6 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten teosten 
tuotantoa ja saatavuutta. Ei-lineaaristen 
palvelujen osalta tämä edistäminen voi 
tapahtua esimerkiksi seuraavasti: 
eurooppalaisiin tuotantoihin suunnatut 
vähimmäisinvestoinnit suhteessa 
liikevaihtoon, eurooppalaisten tuotantojen 
vähimmäisosuus tilausvideotarjonnassa, 
eurooppalaisten tuotantojen houkutteleva 
esillepano sähköisissä ohjelmaoppaissa.

Perustelu

Ehdotetussa lisäyksessä mainitaan tärkeimmät toimet, jotka jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
ensimmäisessä virkkeessä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Näin edistetään tavoitteen 
saavuttamista ja säilytetään samalla asian vaatima joustavuus (ilmaus "mahdollisuuksien 
mukaan ja tarkoituksenmukaisin keinoin"; toimiluettelo ei kattava eikä sitova).

Tarkistus 30
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 

4. Komissio antaa jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen ja riippumattoman 
tutkimuksen perusteella Euroopan 
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soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se 
ottaa huomioon markkinoiden ja teknologian 
kehittymisen.

parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan 
soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se 
ottaa huomioon markkinoiden ja teknologian 
kehittymisen sekä kulttuurista 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen.

Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

4 a. Neuvosto tarkastelee viimeistään 
viidennen vuoden lopussa siitä, kun tämä 
direktiivi annetaan, komission kertomuksen 
ja 1 kohdan nojalla toteutettujen toimien 
vaikutuksista laaditun riippumattoman 
tutkimuksen perusteella tämän artiklan 
toteuttamista; komissio laatii tarvittaessa 
muutosehdotuksia, joissa otetaan 
huomioon markkinoiden ja teknologioiden 
kehitys ja kulttuurista monimuotoisuutta 
koskeva tavoite.

Perustelu

On erittäin tärkeää valvoa tämän artiklan tehokasta toteuttamista ja luoda sitä varten 
tarkastelumekanismi, joka perustuu televisiolähetyspalveluihin nykyisin sovellettaviin 
järjestelyihin; ks. Televisio ilman rajoja -direktiivin 4 artiklan 4 kohta ja 25 a artikla.

Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan i alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

i) sisältää minkäänlaista rotuun, sukupuoleen 
tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää;

sisältää minkäänlaista rotuun, etniseen 
alkuperään, sukupuoleen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään,
vammaisuuteen, uskontoon, 
vakaumukseen tai kansallisuuteen
perustuvaa syrjintää;
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Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan i a alakohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

i a) loukata ihmisarvoa ja yksilön 
kunnioittamista;

Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan iii alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

iii) kannustaa terveyden tai turvallisuuden 
kannalta haitalliseen toimintaan;

(iii) kannustaa laittomaan tai rikolliseen
toimintaan;

Tarkistus 35
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

3 g artiklan c alakohdan iv alakohta (direktiivi 89/552/ETY)

iv) kannustaa ympäristönsuojelun kannalta 
haitalliseen toimintaan.

iv) kannustaa terveyden tai
ympäristönsuojelun kannalta haitalliseen 
toimintaan.

Tarkistus 36
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 

(f) Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei 
saa aiheuttaa moraalista tai fyysistä haittaa 
alaikäisille tai pyrkiä käyttämään hyväksi 
alaikäisten tai heikossa asemassa olevien 
ihmisten ja vammaisten henkilöiden 
alttiutta. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan 
kehottaa alaikäisiä ostamaan tuotetta tai 
palvelua käyttämällä hyväksi heidän 
kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, 
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hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset 
tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita 
henkilöitä kohtaan, eikä näyttää 
perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa 
tilanteissa.

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, ellei siihen ole oppimiseen tai 
koulutukseen liittyviä syitä.

Tarkistus 37
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. Ne
eivät myöskään saa sisältää 
tupakkatuotteiden tai savukkeiden 
tuotesijoittelua tai sellaisten yritysten 
harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden 
pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai 
muiden tupakkatuotteiden valmistus tai 
myynti.

Tarkistus 38
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.

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa 
olla sponsoroituja eivätkä sisältää 
tuotesijoittelua. Dokumenttiohjelmat ja 
lapsille tarkoitetut audiovisuaaliset 
mediapalvelut ja ohjelmat eivät saa sisältää 
tuotesijoittelua.

Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

3 h a artikla
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1. Jäsenvaltioiden on joko yleisin tai 
erityisin tarkoituksenmukaisin keinoin 
varmistettava, että kaikki niiden 
lainkäyttövaltaan kuuluvat audiovisuaaliset 
mediapalvelut asetetaan vähitellen 
vammaisten saataville.
2. Viimeistään viidennen vuoden lopussa 
siitä, kun tämä direktiivi annetaan, 
jäsenvaltiot alkavat toimittaa komissiolle 
joka toinen vuosi kansallisen kertomuksen 
tämän artiklan soveltamisesta. 
Kertomuksessa on esitettävä tietoja 
1 kohdassa tarkoitetun saatavuustavoitteen 
täyttämisessä saavutetusta edistymisestä, 
mahdollisten viivästysten syyt ja puutteiden 
korjaamiseksi hyväksytyt tai kaavaillut 
toimet.

Perustelu

On tarpeen lisätä uusi artikla, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan 
tarkoituksenmukaiset toimet sen varmistamiseksi, että vammaisilla on mahdollisuus käyttää 
audiovisuaalisia mediapalveluja, ja esittämään säännöllisesti kertomus täysimääräisen 
saatavuuden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä.

Tarkistus 40
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

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

3 h b artikla
1. Kansallisuudesta riippumatta jokaisella 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä, jonka oikeutettuja etuja, 
varsinkin mainetta ja kunniaa on 
vahingoitettu esittämällä virheellisiä 
väitteitä ohjelmassa, on oltava oikeus 
vastineeseen tai vastaavaan 
oikaisukeinoon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden siviili-, 
hallinto- tai rikosoikeutta koskevien 
säädösten soveltamista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei oikeutta vastineeseen tai 
vastaavaan oikaisukeinoon estetä 
asettamalla kohtuuttomia ehtoja tai 
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edellytyksiä. Vastine on toimitettava 
kohtuullisessa ajassa vaatimuksen 
esittämisestä ja sille ohjelmalle, johon 
vaatimuksessa viitataan, soveltuvaan 
aikaan ja soveltuvalla tavalla.
2. Vastineoikeuden tai vastaavien 
oikaisukeinojen on oltava kaikkien 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajien käytettävissä.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet vastineoikeuden tai 
vastaavien oikaisukeinojen luomiseksi ja 
määriteltävä niiden käyttämisessä 
noudatettavat menettelyt. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti varmistettava, että 
oikaisukeinojen käyttöön varataan riittävä 
aika ja että menettelyt ovat sellaiset, että 
vastineoikeutta tai vastaavia oikaisukeinoja 
voivat asianmukaisesti käyttää muissa 
jäsenvaltioissa asuvat tai niihin 
sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt.
4. Pyyntö saada käyttää vastineoikeutta tai 
vastaavia oikaisukeinoja voidaan hylätä, 
jos vastineeseen ei 1 kohdassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti ole perusteita, jos se 
käsittäisi rangaistavan teon, jos se saattaisi 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajan siviilioikeudelliseen vastuuseen 
tai jos se olisi hyvien tapojen vastainen.
5. On säädettävä menettelyistä, joilla 
vastineoikeuden tai vastaavien 
oikaisukeinojen käyttöä koskevat riidat 
voidaan saattaa tuomioistuimen 
tutkittaviksi.
6. Vastineoikeus ei vaikuta niiden 
henkilöiden käytössä oleviin muihin 
oikaisumahdollisuuksiin, joiden arvoa, 
kunniaa, mainetta tai yksityisyyttä on 
loukattu viestimissä.

Perustelu

Vastineoikeuden pitää kuulua kaikkiin audiovisuaalisiin mediapalveluihin eikä pelkästään 
lineaarisiin palveluihin.
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Tarkistus 41
23 ARTIKLA

23 artikla Poistetaan.
Vastineoikeus
1. Kansallisuudesta riippumatta jokaisella 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä, jonka oikeutettuja etuja, 
varsinkin mainetta ja kunniaa on 
vahingoitettu esittämällä virheellisiä 
väitteitä televisio-ohjelmassa, on oltava 
oikeus vastineeseen tai vastaavaan 
oikaisukeinoon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden siviili-, 
hallinto- tai rikosoikeutta koskevien 
säädösten soveltamista.
2. Vastineoikeuden tai vastaavien 
oikaisukeinojen on oltava kaikkien 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
käytettävissä.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet vastineoikeuden tai 
vastaavien oikaisukeinojen luomiseksi ja 
määriteltävä niiden käyttämisessä 
noudatettavat menettelyt. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti varmistettava, että 
oikaisukeinojen käyttöön varataan riittävä 
aika ja että menettelyt ovat sellaiset, että 
vastineoikeutta tai vastaavia oikaisukeinoja 
voivat asianmukaisesti käyttää muissa 
jäsenvaltioissa asuvat tai niihin 
sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt.
4. Pyyntö saada käyttää vastineoikeutta tai 
vastaavia oikaisukeinoja voidaan hylätä, 
jos vastineeseen ei 1 kohdassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti ole perusteita, jos se 
käsittäisi rangaistavan teon, jos se saattaisi 
televisiolähetystoiminnan harjoittajan 
siviilioikeudelliseen vastuuseen tai jos se 
olisi hyvien tapojen vastainen.
5. On säädettävä menettelyistä, joilla 
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vastineoikeuden tai vastaavien 
oikaisukeinojen käyttöä koskevat riidat 
voidaan saattaa tuomioistuimen 
tutkittaviksi.

Perustelu

Vastineoikeuden pitää kuulua kaikkiin audiovisuaalisiin mediapalveluihin eikä pelkästään 
lineaarisiin palveluihin.

Tarkistus 42
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on taattava kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja 
varmistettava, että nämä käyttävät 
toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja 
avoimesti.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
sääntelyviranomaisia ja taattava niiden 
riippumattomuus poliittisista, 
taloudellisista ja rahoituksellisista piireistä 
sekä varmistettava niiden toimintatapojen 
ja päätöksentekomenettelyjen 
puolueettomuus ja avoimuus. 

Tarkistus 43
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 89/552/ETY)

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa näiden 
sääntelyviranomaisten tehtäväksi 
varmistaa, että audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajat noudattavat 
tämän direktiivin säännöksiä ja erityisesti 
niitä, jotka liittyvät sananvapauteen, 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen, 
ihmisarvoon, syrjimättömyyden 
periaatteeseen ja alaikäisten, heikossa 
asemassa olevien ihmisten ja vammaisten 
henkilöiden suojeluun.
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Tarkistus 44
1 ARTIKLAN 20 KOHTA

23 b artiklan 2 kohta (direktiivi 89/552/ETY)

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
annettava toisilleen sekä komissiolle tiedot, 
joita tämän direktiivin säännösten 
soveltaminen edellyttää.

2. Sääntelyviranomaisten on annettava 
toisilleen sekä komissiolle tiedot, joita tämän 
direktiivin säännösten soveltaminen 
edellyttää, ja päätettävä yhdessä 
toteutettavista toimista, jos direktiivin 
säännöksiä rikotaan vakavasti.


