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Alteração  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas são, consoante o caso: Suprimido 

(a) A definição e aplicação, nos 

termos e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

que permitam aos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos 

denunciar ou comunicar ao fornecedor da 

plataforma de partilha de vídeos em causa 

os conteúdos referidos no n.º 1 que se 

encontrem armazenados na sua 

plataforma; 

 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico, 

mental ou moral dos menores; 

 

(d) A criação e gestão de sistemas que 

permitam aos utilizadores das plataformas 

de partilha de vídeos classificar os 

conteúdos referidos no n.º 1; 

 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores; 
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(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos 

produziu a denúncia ou comunicação a 

que se refere a alínea b). 

 

Or. en 

 

Alteração  880 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas são, consoante o caso: Suprimido 

(a) A definição e aplicação, nos 

termos e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

que permitam aos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos 

denunciar ou comunicar ao fornecedor da 

plataforma de partilha de vídeos em causa 

os conteúdos referidos no n.º 1 que se 

encontrem armazenados na sua 

plataforma; 

 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico, 

mental ou moral dos menores; 

 

(d) A criação e gestão de sistemas que  
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permitam aos utilizadores das plataformas 

de partilha de vídeos classificar os 

conteúdos referidos no n.º 1; 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores; 

 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos 

produziu a denúncia ou comunicação a 

que se refere a alínea b). 

 

Or. en 

 

Alteração  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas são, consoante o caso: As medidas definidas no código de 

conduta são, consoante o caso: 

Or. en 

 

Alteração  882 

Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas são, consoante o caso: Essas medidas podem ser, consoante o 
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caso: 

Or. en 

 

Alteração  883 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essas medidas são, consoante o caso: Essas medidas podem ser, consoante o 

caso: 

Or. en 

 

Alteração  884 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos 

termos e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  885 

Zdzisław Krasnodębski 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos termos 

e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

(a) A aplicação, nos termos e 

condições dos fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos, dos conceitos e das 

definições aprovadas pelos Estados-

Membros de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

Or. en 

 

Alteração  886 

Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos 

termos e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

(a) A fixação dos direitos e deveres 

dos utilizadores, nos termos e condições 

dos fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos, no que diz respeito ao 

incitamento à violência ou ao ódio, tal 

como referido na alínea b) do n.º 1, e de 

conteúdos suscetíveis de prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

Or. en 

 



 

PE592.350v01-00 8/101 AM\1107683PT.docx 

PT 

Alteração  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos termos 

e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

(a) A definição e aplicação dos direitos 

e deveres dos utilizadores, nos termos e 

condições dos fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos, no que diz respeito 

ao incitamento à violência ou ao ódio, tal 

como referido na alínea b) do n.º 1, e de 

conteúdos suscetíveis de prejudicar o 

desenvolvimento físico ou mental dos 

menores, em conformidade com os artigos 

6.º e 12.º respetivamente; 

Or. en 

 

Alteração  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos termos 

e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

(a) A especificação das caraterísticas 

e a aplicação, nos termos e condições dos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos, do incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico ou mental dos 

menores, em conformidade com os artigos 

6.º e 12.º respetivamente; 

Or. en 
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Alteração  889 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A definição e aplicação, nos termos 

e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, tal como referido na alínea b) do n.º 

1, e de conteúdos suscetíveis de prejudicar 

o desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

(a) A definição e aplicação, nos termos 

e condições dos fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos, dos 

conceitos de incitamento à violência ou ao 

ódio, de conteúdos ilegais e de conteúdos 

suscetíveis de prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores, em conformidade com os 

artigos 6.º e 12.º respetivamente; 

Or. en 

 

Alteração  890 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

que permitam aos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos 

denunciar ou comunicar ao fornecedor da 

plataforma de partilha de vídeos em causa 

os conteúdos referidos no n.º 1 que se 

encontrem armazenados na sua 

plataforma; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

que permitam aos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos denunciar 

ou comunicar ao fornecedor da plataforma 

de partilha de vídeos em causa os 

conteúdos referidos no n.º 1 que se 

encontrem armazenados na sua plataforma; 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

transparentes que permitam aos 

utilizadores das plataformas de partilha de 

vídeos denunciar ou comunicar ao 

fornecedor da plataforma de partilha de 

vídeos em causa os conteúdos referidos no 

n.º 1 que se encontrem armazenados na sua 

plataforma; 

Or. en 

 

Alteração  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

que permitam aos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos denunciar 

ou comunicar ao fornecedor da plataforma 

de partilha de vídeos em causa os 

conteúdos referidos no n.º 1 que se 

encontrem armazenados na sua plataforma; 

(b) A criação e gestão de mecanismos 

de fácil utilização que permitam aos 

utilizadores das plataformas de partilha de 

vídeos denunciar ou comunicar ao 

fornecedor da plataforma de partilha de 

vídeos em causa os conteúdos referidos no 

n.º 1 que se encontrem armazenados na sua 

plataforma; 

Or. en 

 

Alteração  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) O mecanismo estabelecido de 

acordo com a alínea b) caracteriza-se pela 

transparência e deve informar o utilizador 

da plataforma de partilha de vídeos e 

divulgar ao público as medidas tomadas 

relativamente aos conteúdos denunciados 

ou comunicados. 

Or. en 

 

Alteração  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos 

produziu a denúncia ou comunicação a 

que se refere a alínea b); 

Or. en 

Justificação 

Antiga alínea f). Por razões lógicas, enquadra-se melhor após a alínea b), que também incide 

sobre os mecanismos de denúncia e comunicação. 

 

Alteração  895 

Isabella Adinolfi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico, 

mental ou moral dos menores; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  896 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico, 

mental ou moral dos menores; 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos conhecidos que 

possam prejudicar o desenvolvimento 

físico, mental ou moral dos menores; 

Or. en 

Justificação 

A presente diretiva não deve ir além do que é definido na Diretiva 2000/31/CE. 

 

Alteração  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE (Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual) 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico, 

mental ou moral dos menores; 

(c) A criação e gestão de sistemas de 

verificação da idade dos utilizadores das 

plataformas de partilha de vídeos no que 

diz respeito aos conteúdos que possam 

prejudicar o desenvolvimento físico ou 

mental dos menores; 

Or. en 

 

Alteração  898 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A criação e gestão de sistemas que 

permitam aos utilizadores das plataformas 

de partilha de vídeos classificar os 

conteúdos referidos no n.º 1; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  899 

Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

Suprimido 
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conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores; 

Or. en 

Justificação 

A presente alínea é supérflua visto que os sistemas de controlo parental podem ser instalados 

a nível da rede ou do software.  

 

Alteração  900 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

dos menores; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico, mental ou moral 

(e) A disponibilização de sistemas de 

controlo parental no que diz respeito aos 

conteúdos que possam prejudicar o 

desenvolvimento físico ou mental dos 
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dos menores; menores; 

Or. en 

 

Alteração  902 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos 

produziu a denúncia ou comunicação a 

que se refere a alínea b). 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  903 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos 

produziu a denúncia ou comunicação a 

que se refere a alínea b). 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

A presente diretiva não deve ir além do que é definido na Diretiva 2000/31/CE. 

 

Alteração  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos explicam 

aos utilizadores das referidas plataformas 

de vídeos que efeitos produziu a denúncia 

ou comunicação a que se refere a alínea 

b). 

(f) A criação e gestão de 

procedimentos transparentes, de fácil 

utilização e eficazes para o tratamento e 

resolução de litígios entre o fornecedor da 

plataforma de partilha de vídeos e os seus 

utilizadores no que respeita à execução 

das medidas referidas nas alíneas b) a e) e 

à medida em que as mesmas são 

conformes com o código de conduta. 

Or. en 

Justificação 

Da proposta da Comissão não se depreende claramente a necessidade de desenvolver 

mecanismos de resolução de litígios e de definir quem os deve desenvolver no que diz 

respeito a qualquer alargamento do âmbito da presente diretiva a plataformas de partilha de 

vídeos. A presente alteração visa colmatar esta lacuna. 

 

Alteração  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 
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plataformas de partilha de vídeos explicam 

aos utilizadores das referidas plataformas 

de vídeos que efeitos produziu a denúncia 

ou comunicação a que se refere a alínea b). 

plataformas de partilha de vídeos explicam 

aos utilizadores das referidas plataformas 

de vídeos a validade e que efeitos produziu 

a denúncia ou comunicação a que se refere 

a alínea b). 

Or. en 

 

Alteração  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A criação e gestão de sistemas 

através dos quais os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos 

explicam aos utilizadores das referidas 

plataformas de vídeos que efeitos produziu 

a denúncia ou comunicação a que se refere 

a alínea b). 

(f) A criação e gestão de sistemas que 

proporcionem transparência aos 

utilizadores das referidas plataformas de 

vídeos que efeitos produziu a denúncia ou 

comunicação a que se refere a alínea b). 

Or. en 

 

Alteração  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A adequação de uma medida à 

finalidade do n.º 1 é determinada tendo 

em conta a natureza do conteúdo em 

causa, os danos que pode causar, as 

características da categoria de pessoas 

que devem ser protegidas e os direitos e 

interesses legítimos em questão, incluindo 
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os dos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos e dos utilizadores que 

produziram e/ou carregaram o conteúdo, 

bem como o interesse público. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração está associada à supressão do artigo 1.º, n.º 1, ponto 19 (artigo 28.º-A, 

n.º 2). Se ambas forem aprovadas, passam a formar o artigo 1.º, n.º 1, ponto 19 (artigo 28.º-A 

– n.º 2-A). 

 

Alteração  908 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo -2.º. 

 

Alteração  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, a 

Comissão Europeia deve incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7, através da adoção de orientações 

que garantam que os códigos de conduta 

sejam consentâneos com as disposições da 

presente diretiva e respeitem plenamente 

as obrigações decorrentes da Carta dos 

Direitos Fundamentais, nomeadamente o 

artigo 52.º. 

Or. en 

 

Alteração  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.os 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.os 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação e a autorregulação, tal como 

previsto no artigo 4.º, n.º 7, em relação às 

plataformas de redes sociais que reúnam 

as condições para serem consideradas 

plataformas de partilha de vídeos. 

Or. es 

 

Alteração  911 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, sem 

prejuízo da adoção de medidas 

regulamentares, os Estados-Membros 

podem incentivar iniciativas de 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

Or. en 

 

Alteração  912 

Milan Zver 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros podem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

4.º, n.º 7. 

Or. en 

 

Alteração  913 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

corregulação, tal como previsto no artigo 

3. Para efeitos da aplicação das 

medidas a que se referem os n.ºs 1 e 2, os 

Estados-Membros devem incentivar a 

autorregulação. 
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4.º, n.º 7. 

Or. en 

 

Alteração  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos realizam 

e publicam auditorias regulares do seu 

desempenho, em conformidade com o 

código de conduta a que se refere o n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  915 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Ver artigo -2.º. 

 

Alteração  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros, em 

cooperação com a Comissão e o ERGA, 

devem facilitar o desenvolvimento de um 

código de conduta da União que deve 

incluir orientações sobre os termos e 

condições aplicáveis à remoção dos 

conteúdos referidos nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 do presente artigo, em conformidade 

com o direito da União e com a Carta dos 

Direitos Fundamentais. Os Estados-

Membros devem estabelecer os 

mecanismos necessários para avaliar a 

adequação das medidas referidas nos n.ºs 2 

e 3 do presente artigo adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos, nomeadamente no que se refere à 

liberdade de expressão e de informação. 

Os Estados-Membros devem confiar essa 

tarefa às autoridades designadas em 

conformidade com o artigo 30.º. 

Or. en 

 

Alteração  917 

Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros, em 

cooperação com a Comissão e o ERGA, 
devem estabelecer os mecanismos 

necessários para avaliar regularmente a 

transparência, necessidade, eficácia e 

proporcionalidade das medidas referidas 

nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos fornecedores 

de plataformas de partilha de vídeos, 

nomeadamente no que respeita à 

liberdade de expressão e de informação. 

Os Estados-Membros devem confiar essa 

tarefa às autoridades designadas em 

conformidade com o artigo 30.º. 

Or. en 

 

Alteração  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.os 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.os 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. Sempre que a corregulação ou a 

autorregulação se revelem ineficazes, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

exercer as respetivas competências 

efetivas. 

Or. fr 
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Alteração  919 

Dietmar Köster 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º e devem conferir-lhe poderes efetivos, 

na eventualidade e na medida em que a 

autorregulação ou a corregulação não 

sejam eficazes. 

Or. en 

 

Alteração  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a transparência, necessidade, 

eficácia e proporcionalidade das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa a uma autoridade 

nacional competente, por exemplo às 

autoridades designadas em conformidade 

com o artigo 30.º. 
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Or. en 

 

Alteração  921 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a transparência, necessidade, 

proporcionalidade e adequação das 

medidas referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas 

pelos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos. Os Estados-Membros 

devem confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

Or. en 

 

Alteração  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para avaliar a adequação das medidas 

referidas nos n.ºs 2 e 3 adotadas pelos 

fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos. Os Estados-Membros devem 

confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 

4. Os Estados-Membros devem 

estabelecer os mecanismos necessários 

para informar sobre a aplicação e eficácia 

das medidas adotadas em conformidade 

com os n.ºs 2 e 2-A. Os Estados-Membros 

devem confiar essa tarefa às autoridades 

designadas em conformidade com o artigo 

30.º. 
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Or. en 

Justificação 

Trata-se do n.º 2-A devido à renumeração subsequente. 

 

Alteração  923 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas 

do que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, 

se for caso disso, as fixadas nos artigos 

14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o 

artigo 25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas 

Suprimido 
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do que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, 

se for caso disso, as fixadas nos artigos 

14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o 

artigo 25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Alteração  925 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas 

do que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, 

se for caso disso, as fixadas nos artigos 

14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o 

artigo 25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo -2.º. 
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Alteração  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos, desde que 

qualquer medida tomada, para efeitos da 

presente diretiva, para restringir a 

distribuição em linha ou disponibilização, 

por qualquer outro modo, de conteúdos 

ilícitos ao público esteja em consonância 

com a Carta de Direitos Fundamentais, se 

limite ao necessário e seja proporcional e 

executada com base em autorização 

judicial prévia. Quando adotarem tais 

medidas, estas devem respeitar as 

condições estabelecidas na legislação 

aplicável da União, tais como, se for caso 

disso, as fixadas nos artigos 14.º e 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 25.º da 

Diretiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Alteração  927 

Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 5. Quando adotarem medidas 
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impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas 

do que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

respeitantes a conteúdos considerados 

ilícitos, os Estados-Membros devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Alteração  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas 

do que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

5. Os Estados-Membros não estão 

impedidos de impor medidas mais 

rigorosas no que respeita aos conteúdos 

ilícitos. Quando adotarem tais medidas, 

estas devem respeitar as condições 

estabelecidas na legislação aplicável da 

União, tais como, se for caso disso, as 

fixadas nos artigos 14.º e 15.º da Diretiva 

2000/31/CE ou o artigo 25.º da Diretiva 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Alteração  929 

Dita Charanzová 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os Estados-

Membros não estão impedidos de impor 

medidas mais rigorosas no que respeita 

aos conteúdos ilícitos. Quando adotarem 

tais medidas, estas devem respeitar as 

condições estabelecidas na legislação 

aplicável da União, tais como, se for caso 

disso, as fixadas nos artigos 14.º e 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 25.º da 

Diretiva 2011/93/UE. 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Or. en 

Justificação 

A presente diretiva não deve ir além do que é definido na Diretiva 2000/31/CE. 

 

Alteração  930 

Dietmar Köster 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.ºs 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

5. Os Estados-Membros não estão 

impedidos de impor medidas mais 

pormenorizadas ou mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 
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legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixadas nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Alteração  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.os 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixados nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

5. Os Estados-Membros não estão 

impedidos de impor medidas mais 

específicas ou mais rigorosas aos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos, em especial no que respeita aos 

conteúdos ilícitos. Quando adotarem tais 

medidas, estas devem respeitar as 

condições estabelecidas na legislação 

aplicável da União, tais como, se for caso 

disso, as fixados nos artigos 14.º e 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 25.º da 

Diretiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Alteração  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não podem 

impor aos fornecedores de plataformas de 

5. Os Estados-Membros podem impor 

aos fornecedores de plataformas de partilha 
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partilha de vídeos medidas mais estritas do 

que as referidas nos n.os 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixados nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

de vídeos medidas mais estritas do que as 

referidas nos n.os 1 e 2. Os 

Estados-Membros não estão impedidos de 

impor medidas mais rigorosas no que 

respeita aos conteúdos ilícitos. Quando 

adotarem tais medidas, estas devem 

respeitar as condições estabelecidas na 

legislação aplicável da União, tais como, se 

for caso disso, as fixados nos artigos 14.º e 

15.º da Diretiva 2000/31/CE ou o artigo 

25.º da Diretiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Alteração  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de 

mecanismos de reclamação e recurso para 

a resolução de litígios entre os 

utilizadores e os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos no 

âmbito da aplicação das medidas 

adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Transposto para o artigo 28.º-A, n.º 2, parágrafo 2, alínea f), com a redação que lhe foi dada 

pelo mesmo. 

 

Alteração  934 

Silvia Costa 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de 

mecanismos de reclamação e recurso para 

a resolução de litígios entre os 

utilizadores e os fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos no 

âmbito da aplicação das medidas 

adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo -2.º. 

 

Alteração  935 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de 

mecanismos de reclamação e recurso para 

a resolução de litígios entre os utilizadores 

e os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos no âmbito da aplicação 

das medidas adequadas referidas nos n.ºs 1 

e 2. 

6. Os Estados-Membros devem 

introduzir, sob a sua jurisdição, 

mecanismos administrativos de 

reclamação e recurso, em conformidade 

com as liberdades e os direitos 

consagrados na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, para a 

resolução de litígios entre os utilizadores e 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos no âmbito da aplicação das 

medidas adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

A presente disposição é aplicável sem 

prejuízo de sanções civis e penais, nos 

termos da legislação nacional. 
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Or. en 

 

Alteração  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de mecanismos 

de reclamação e recurso para a resolução 

de litígios entre os utilizadores e os 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos no âmbito da aplicação das medidas 

adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a divulgação ao público e a 

disponibilidade de mecanismos de 

reclamação e recurso para a resolução de 

litígios entre os utilizadores e os 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos no âmbito da aplicação das medidas 

adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

Or. en 

 

Alteração  937 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de mecanismos 

de reclamação e recurso para a resolução 

de litígios entre os utilizadores e os 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos no âmbito da aplicação das medidas 

adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar a disponibilidade de mecanismos 

eficazes de reclamação e recurso para a 

resolução de litígios entre os utilizadores e 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos no âmbito da aplicação das 

medidas adequadas referidas nos n.ºs 1 e 2. 

Or. en 
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Alteração  938 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo -2.º. 

 

Alteração  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. 

7. Os Estados-Membros, a Comissão 

e o ERGA devem incentivar os 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos a proceder ao intercâmbio das 

melhores práticas em matéria de sistemas 

de corregulação em toda a União. Se for 

caso disso, os Estados-Membros cooperam 

no sentido de elaborar códigos de conduta 

da União de caráter incitativo, podendo a 

Comissão desempenhar um papel de 

coordenação, quando necessário. 
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Or. fr 

 

Alteração  940 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. A 

Comissão deve publicar essas melhores 

práticas de forma eficaz e facilmente 

acessível. 

Or. en 

 

Alteração  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de serviços de 

comunicação social audiovisual, tais 

como os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos, a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. 
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Or. en 

 

Alteração  942 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União. 

7. A Comissão e o ERGA devem 

incentivar os fornecedores de plataformas 

de partilha de vídeos a proceder ao 

intercâmbio das melhores práticas em 

matéria de sistemas de corregulação em 

toda a União. Se for caso disso, a 

Comissão deve facilitar o desenvolvimento 

de códigos de conduta da União, a título 

voluntário. 

Or. en 

 

Alteração  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como 

alterações aos códigos de conduta da 

União existentes. A Comissão pode 

solicitar ao ERGA que emita um parecer 

sobre os projetos, alterações ou 

prorrogações dos códigos de conduta. A 

Suprimido 



 

PE592.350v01-00 38/101 AM\1107683PT.docx 

PT 

Comissão pode dar a devida publicidade 

aos referidos códigos. 

Or. en 

 

Alteração  944 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como 

alterações aos códigos de conduta da 

União existentes. A Comissão pode 

solicitar ao ERGA que emita um parecer 

sobre os projetos, alterações ou 

prorrogações dos códigos de conduta. A 

Comissão pode dar a devida publicidade 

aos referidos códigos. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Ver artigo -2.º. 

 

Alteração  945 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 
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Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos 
códigos. 

8. De acordo com o artigo 4.º, n.º 7, 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos ou, nos casos pertinentes, as 

organizações que os representam nesta 

matéria, devem apresentar à Comissão 

projetos de códigos de conduta da União, 

bem como alterações aos códigos de 

conduta da União existentes. A Comissão 

pode solicitar ao ERGA que emita um 

parecer sobre os projetos, alterações ou 

prorrogações dos códigos de conduta. A 

Comissão deve assegurar que os projetos 

de iniciativas de corregulação e de 

autorregulação da União e as alterações 

ou prorrogações dos códigos de conduta 

da União existentes sejam efetiva e 

facilmente acessíveis ao público, antes da 

sua adoção. 

Or. en 

 

Alteração  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos 

códigos. 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta, bem como alterações aos 

códigos de conduta existentes. A Comissão 

dará a devida publicidade aos referidos 

códigos, a fim de promover o intercâmbio 

das melhores práticas. 
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Or. en 

 

Alteração  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A  – n.° 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos códigos. 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar aos Estados-Membros projetos 

de códigos de conduta da União, bem 

como alterações aos códigos de conduta da 

União existentes. Os Estados-Membros 

podem solicitar ao ERGA que emita um 

parecer sobre os projetos, alterações ou 

prorrogações dos códigos de conduta. Os 

Estados-Membros e, a título subsidiário, a 

Comissão podem dar a devida publicidade 

aos referidos códigos. 

Or. fr 

 

Alteração  948 

Dita Charanzová 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, a título voluntário, 
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aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos códigos. 

bem como alterações aos códigos de 

conduta da União existentes, igualmente a 

título voluntário. A Comissão pode 

solicitar ao ERGA que emita um parecer 

sobre os projetos, alterações ou 

prorrogações dos códigos de conduta. A 

Comissão pode dar a devida publicidade 

aos referidos códigos. 

Or. en 

 

Alteração  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos códigos. 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão dará a 

devida publicidade aos referidos códigos. 

Or. en 

 

Alteração  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8 
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Texto da Comissão Alteração 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos códigos. 

8. Os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos ou, nos casos 

pertinentes, as organizações que os 

representam nesta matéria, devem 

apresentar à Comissão projetos de códigos 

de conduta da União, bem como alterações 

aos códigos de conduta da União 

existentes. A Comissão solicitará ao 

ERGA que emita um parecer sobre os 

projetos, alterações ou prorrogações dos 

códigos de conduta. A Comissão pode dar 

a devida publicidade aos referidos códigos. 

Or. en 

 

Alteração  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.° 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Os Estados-Membros garantem 

que os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos estão sujeitos às 

mesmas obrigações que os fornecedores 

de serviços de comunicação social, nos 

termos do disposto nos artigos 9.º a 11.º, 

no que concerne às comunicações 

comerciais audiovisuais disponibilizadas 

nas respetivas plataformas, uma vez que: 

 – assentam num modelo económico 

semelhante ao dos fornecedores de 

serviços de comunicação social 

audiovisual, 

 – participam na venda e na oferta de 

comunicações comerciais audiovisuais, 

 – ou contribuem para os 

rendimentos de exploração que lhes estão 



 

AM\1107683PT.docx 43/101 PE592.350v01-00 

 PT 

associados. 

Or. fr 

 

Alteração  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-A – n.º 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Na medida em que os fornecedores 

de plataformas de partilha de vídeos 

participem na venda ou na colocação de 

comunicações audiovisuais comerciais, os 

Estados-Membros velarão por que estes 

assumam as mesmas obrigações que os 

fornecedores de serviços de comunicação 

social no que respeita aos requisitos dos 

artigos 9.º a 11.º relativamente às 

comunicações audiovisuais comerciais, ao 

patrocínio e à colocação de produtos 

disponibilizados na sua plataforma. 

Or. en 

 

Alteração  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.° 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos que não estejam estabelecidos 

no seu território, mas que tenham uma 

empresa-mãe ou uma filial estabelecida 

no seu território ou façam parte de um 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos: 
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grupo, e outra entidade do mesmo grupo 

esteja estabelecida no seu território sejam 

considerados como estando estabelecidos 

no seu território para efeitos do artigo 3.º, 

n.º 1, da Diretiva 2000/31/CEE. 

 a) Que não estejam estabelecidos no 

seu território, mas que tenham uma 

empresa-mãe ou uma filial estabelecida 

no seu território ou façam parte de um 

grupo, e outra entidade desse mesmo 

grupo esteja estabelecida no seu território, 

 b) Que estejam estabelecidos noutro 

Estado-Membro, embora visem públicos 

nos seus territórios, sejam considerados 

com estando estabelecidos no seu 

território para efeitos do artigo 3.º, n.º 1, 

da Diretiva 2000/31/CEE. 

Or. fr 

 

Alteração  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os fornecedores de plataformas de partilha 

de vídeos que não estejam estabelecidos no 

seu território, mas que tenham uma 

empresa-mãe ou uma filial estabelecida no 

seu território ou façam parte de um grupo, 

e outra entidade do mesmo grupo esteja 

estabelecida no seu território sejam 

considerados como estando estabelecidos 

no seu território para efeitos do artigo 3.º, 

n.º 1, da Diretiva 2000/31/CEE. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os fornecedores de serviços de 

comunicação social audiovisual, tais 

como os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos, que não estejam 

estabelecidos no seu território, mas que 

tenham uma empresa-mãe ou uma filial 

estabelecida no seu território ou façam 

parte de um grupo, e outra entidade do 

mesmo grupo esteja estabelecida no seu 

território sejam considerados como estando 

estabelecidos no seu território para efeitos 

do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 

2000/31/CEE. 

Or. en 
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Alteração  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.° 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da aplicação do primeiro 

parágrafo, se a empresa-mãe, a filial ou a 

outra entidade do grupo estiverem 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, considera-se que o fornecedor 

está estabelecido no Estado-Membro onde 

a empresa-mãe está estabelecida ou, na 

ausência de um tal estabelecimento num 

Estado-Membro, onde a filial está 

estabelecida ou, na ausência de um tal 

estabelecimento num Estado-Membro, 

onde a outra entidade do grupo está 

estabelecida. 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.° 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da aplicação do segundo 

parágrafo, se existirem várias filiais 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, ou se houver várias outras 

entidades do grupo estabelecidas em 

diferentes Estados-Membros, os Estados-

Membros em causa devem garantir que o 

fornecedor designe qual destes Estados-

Membros deve ser considerado o país de 

Suprimido 
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estabelecimento. 

Or. fr 

 

Alteração  957 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da aplicação do segundo 

parágrafo, se existirem várias filiais 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, ou se houver várias outras 

entidades do grupo estabelecidas em 

diferentes Estados-Membros, os Estados-

Membros em causa devem garantir que o 

fornecedor designe qual destes Estados-

Membros deve ser considerado o país de 

estabelecimento. 

Para efeitos da aplicação do segundo 

parágrafo, se existirem várias filiais 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, ou se houver várias outras 

entidades do grupo estabelecidas em 

diferentes Estados-Membros, os Estados-

Membros em causa devem garantir que o 

fornecedor declare claramente e de 

imediato qual destes Estados-Membros 

deve ser considerado o país de 

estabelecimento. Esta declaração não deve 

ser alterada durante o ano civil. 

Or. en 

 

Alteração  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da aplicação do segundo 

parágrafo, se existirem várias filiais 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, ou se houver várias outras 

entidades do grupo estabelecidas em 

Para efeitos da aplicação do segundo 

parágrafo, se existirem várias filiais 

estabelecidas em Estados-Membros 

diferentes, ou se houver várias outras 

entidades do grupo estabelecidas em 
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diferentes Estados-Membros, os Estados-

Membros em causa devem garantir que o 

fornecedor designe qual destes Estados-

Membros deve ser considerado o país de 

estabelecimento. 

diferentes Estados-Membros, considera-se 

que esse fornecedor se encontra 

estabelecido no Estado-Membro em que a 

maior parte do pessoal exerce as suas 

funções. 

Or. en 

Justificação 

Dar às plataformas de partilha de vídeos a possibilidade de escolher o Estado-Membro em 

que se considera estarem estabelecidas ao abrigo da presente diretiva seria 

desproporcionado, uma vez que permitiria práticas de «forum-shopping» (procura de 

posição legal mais favorável). A localização da maioria da mão-de-obra é um critério claro e 

fiável para determinar onde se encontra estabelecida a plataforma na União. 

 

Alteração  959 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Comissão uma lista dos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos estabelecidos no seu território e os 

critérios, definidos no artigo 3.º, n.º 1, da 

Diretiva 2000/31/CE, e no n.º 1 anterior, 

em que se baseia a sua jurisdição. Devem 

também atualizar a lista regularmente. A 

Comissão deve assegurar o acesso das 

autoridades reguladoras independentes 

competentes a essas informações. 

2. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Comissão uma lista dos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos estabelecidos no seu território e os 

critérios, definidos no artigo 3.º, n.º 1, da 

Diretiva 2000/31/CE, e no n.º 1 anterior, 

em que se baseia a sua jurisdição. Devem 

também atualizar a lista regularmente. A 

Comissão deve assegurar o acesso fácil e 

eficaz das autoridades reguladoras 

independentes competentes e do público a 

essas informações. 

Or. en 

 

Alteração  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Comissão uma lista dos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos estabelecidos no seu território e os 

critérios, definidos no artigo 3.º, n.º 1, da 

Diretiva 2000/31/CE, e no n.º 1 anterior, 

em que se baseia a sua jurisdição. Devem 

também atualizar a lista regularmente. A 

Comissão deve assegurar o acesso das 

autoridades reguladoras independentes 

competentes a essas informações. 

2. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Comissão uma lista dos 

fornecedores de plataformas de partilha de 

vídeos estabelecidos ou considerados 

como estando estabelecidos no seu 

território, em conformidade com os 

critérios, definidos no n.º 1, em que se 

baseia a sua jurisdição. Devem também 

atualizar a lista regularmente. A Comissão 

deve assegurar o acesso das autoridades 

reguladoras independentes competentes a 

essas informações. 

Or. fr 

 

Alteração  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B – n.° 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Sempre que, no âmbito da 

aplicação do n.º 1, os Estados-Membros 

interessados não cheguem a acordo sobre 

qual o Estado-Membro competente, 

devem sem demora apresentar a questão à 

Comissão. A Comissão pode solicitar ao 

ERGA que emita um parecer sobre o 

assunto no prazo de 15 dias úteis a contar 

da apresentação do pedido pela Comissão. 

Or. en 
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Justificação 

Uma vez que as plataformas de partilha de vídeos se destinam, em geral, a público de toda a 

União, podem verificar-se divergências entre os Estados-Membros aquando da determinação 

dos Estados-Membros competentes para efeitos da presente diretiva. Por conseguinte, a 

Comissão deve poder determinar o Estado-Membro competente, tal como acontece com os 

outros serviços de comunicação social audiovisual previstos no artigo 3.º. 

 

Alteração  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-A. É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 28.º-B-A 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos audiovisuais sob a sua 

jurisdição disponibilizem aos destinatários 

de um serviço, através de um acesso fácil, 

direto e permanente, pelo menos as 

seguintes informações: 

 (a) Nome do fornecedor de 

plataformas de partilha de vídeos; 

 (b) Endereço geográfico em que o 

fornecedor de plataformas de partilha de 

vídeos se encontra estabelecido; 

 (c) Elementos de informação relativos 

à plataforma de partilha de vídeos, 

incluindo o seu endereço de correio 

eletrónico ou sítio Web, que permitam 

contactá-lo rapidamente, de forma direta 

e eficaz; 

 (d) O Estado-Membro com jurisdição 

sobre os fornecedores de plataformas de 

partilha de vídeos e os organismos 

reguladores ou de supervisão 

competentes; 

 (e) Elementos de informação relativos 
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à estrutura de propriedade do fornecedor 

de plataformas de partilha de vídeos, 

incluindo informações relativas aos 

proprietários que detêm a quota mais 

significativa no fornecedor.» 

Or. en 

Justificação 

A presente proposta de alteração visa harmonizar as obrigações dos fornecedores de 

plataformas em matéria de informação com as obrigações impostas aos fornecedores de 

serviços de comunicação social audiovisual. 

Alteração  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-B (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-B. É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 28.º-B-B 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que as comunicações comerciais 

audiovisuais oferecidas por fornecedores 

de plataformas de partilha de vídeos sob a 

sua jurisdição cumpram os requisitos 

estabelecidos nos artigos 9.º, n.º1, 10.º e 

11.º. 

Or. en 

Justificação 

A presente proposta de alteração visa introduzir obrigações básicas no domínio das 

comunicações comerciais distribuídas em plataformas. Estas obrigações estão em 

consonância com as obrigações impostas neste domínio aos serviços de comunicação social 

audiovisual a pedido. 
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Alteração  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-C (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 28-B-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-C. É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 28.º-B-C 

 1. Os Estados-Membros garantirão 

que os serviços de plataformas de partilha 

de vídeos prestados por fornecedores de 

plataformas de partilha de vídeos sob a 

sua jurisdição promovam, quando viável e 

pelos meios adequados, o acesso a obras 

europeias. Tal promoção pode dizer 

respeito, por exemplo, à percentagem e/ou 

ao relevo das obras europeias no catálogo 

de programas oferecidos pelo serviço de 

plataformas de partilha de vídeos. 

 2. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão até [data - o mais 

tardar três anos após a sua adoção] e, a 

partir daí, de quatro em quatro anos, da 

aplicação do disposto no n.º 1. 

 3. Com base nas informações 

fornecidas pelos Estados-Membros e num 

estudo independente, a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre a aplicação 

do disposto no n.º 1, tendo em conta a 

evolução do mercado e das tecnologias e o 

objetivo da diversidade cultural.» 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração tem como objetivo a introdução de obrigações mínimas para os 

fornecedores de plataformas no que respeita à promoção de obras europeias. A proposta 

pressupõe obrigações muito inferiores às que a diretiva atual impõe aos fornecedores de 

serviços de vídeo a pedido, que a esta altura já seriam instados a investir na produção. Tal 

como proposto, as plataformas apenas promoveriam obras europeias destacadas por 
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utilizadores. 

 

Alteração  965 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-A. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea a) 

passa a ter a seguinte redação: 

(a) Facilitar a aplicação efetiva da 

presente diretiva, através de consulta 

regular sobre quaisquer problemas que 

surjam a respeito dessa aplicação, e 

particularmente da do artigo 2.º, bem como 

sobre quaisquer outras matérias a 

propósito das quais seja considerada útil a 

troca de pontos de vista;  

(a) Facilitar a aplicação efetiva da 

presente diretiva, através de consulta 

regular sobre quaisquer problemas que 

surjam a respeito dessa aplicação, e 

particularmente da do artigo 2.º; 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 2, 

alínea a), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

Alteração  966 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-B (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-B. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea b) 

passa a ter a seguinte redação: 

(b) Emitir parecer, por iniciativa 

própria ou a pedido da Comissão, sobre a 

aplicação, pelos Estados-Membros, das 

disposições da presente diretiva; 

(b) Emitir pareceres sobre a aplicação, 

pelos Estados-Membros, das disposições 

da presente diretiva, quer por iniciativa 

própria, quer a pedido da Comissão ou do 

ERGA; 
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Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 2, 

alínea b), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  967 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-C (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-C. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea d) 

passa a ter a seguinte redação: 

(d) Analisar o resultado das consultas 

regulares entre a Comissão e os 

representantes das associações de 

radiodifusores televisivos, os produtores, 

consumidores, fabricantes, prestadores de 

serviços, sindicatos e a comunidade 

artística;  

(d) Analisar o resultado das consultas 

regulares entre a Comissão e todas as 

partes interessadas abrangidas pela 

presente diretiva; 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 2, 

alínea d), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  968 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-D (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-D. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea e) 

passa a ter a seguinte redação: 

(e) Facilitar o intercâmbio de 

informações entre os Estados-Membros e a 

Comissão sobre a situação e a evolução da 

(e) Facilitar o intercâmbio de 

informações entre os Estados-Membros e a 

Comissão sobre a situação e a evolução da 
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regulação no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual, tendo em 

conta a política audiovisual da União e os 

progressos realizados no domínio técnico; 

regulação no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual; 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 2, 

alínea e), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  969 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-E (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-E. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea f) 

passa a ter a seguinte redação: 

(f) Analisar as evoluções verificadas 

no sector relativamente às quais se afigure 

útil uma troca de pontos de vista. 

(f) Debater ou analisar as questões 

regulamentares ou técnicas ou as 

evoluções verificadas no sector, quer na 

União quer em países terceiros, 
relativamente às quais se afigure útil uma 

troca de pontos de vista. 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 2, 

alínea f), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  970 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19-F (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2-A (novo) 
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Texto em vigor Alteração 

 19-F. No artigo 29.º, é aditado o seguinte 

número: 

 «2-A. O comité de contacto define e 

publica o seu regulamento interno. Os 

debates, intercâmbios e pareceres do 

comité de contacto devem ter em conta a 

política audiovisual da União. São 

disponibilizados ao público de forma 

facilmente acessível e transparente, com 

exceção dos pedidos devidamente 

justificados dos seus membros com vista 

ao tratamento confidencial de 

informações sensíveis.» 

Or. en 

(A alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, que não foi referida na 

proposta da Comissão.) 

 

Alteração  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-A. No artigo 29.º, o n.º 1 passa a ter a 

seguinte redação: 

1. Será instituído um comité de 

contacto, sob a égide da Comissão. Esse 

comité será composto por representantes 

das autoridades competentes dos Estados-

Membros e presidido por um representante 

da Comissão, reunindo-se por iniciativa 

deste ou a pedido de uma delegação de um 

Estado-Membro. 

1. Será instituído um comité de 

contacto, sob a égide da Comissão. Esse 

comité será composto por representantes 

das entidades ou das autoridades 

competentes dos Estados-Membros e por 

quatro deputados ao Parlamento 

Europeu, enquanto observadores, 

nomeados de três em três anos, e presidido 

por um representante da Comissão, 

reunindo-se por iniciativa deste ou a 

pedido de uma delegação de um Estado-

Membro. 
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Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 1, 

que não foi referida na proposta da Comissão.) 

Alteração  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-A. No artigo 29.º, n.º 2, a alínea f) 

passa a ter a seguinte redação: 

(f) Analisar as evoluções verificadas 

no sector relativamente às quais se afigure 

útil uma troca de pontos de vista. 

(f) Analisar as evoluções verificadas 

no setor relativamente às quais se afigure 

útil uma troca de pontos de vista e emitir 

pareceres destinados à Comissão a esse 

respeito. 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 1, 

alínea f), que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  973 

Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Mary Honeyball 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 19-A. No artigo 29.º, o n.º 1 passa a ter a 

seguinte redação: 

«1. Será instituído um comité de contacto, 

sob a égide da Comissão. Esse comité será 

composto por representantes das 

autoridades competentes dos Estados-

«1. Será instituído um comité de contacto, 

sob a égide da Comissão. Esse comité será 

composto por representantes das 

autoridades competentes dos Estados-
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Membros e presidido por um representante 

da Comissão, reunindo-se por iniciativa 

deste ou a pedido de uma delegação de um 

Estado-Membro.» 

Membros e presidido por um representante 

da Comissão, reunindo-se por iniciativa 

deste ou a pedido de uma delegação de um 

Estado-Membro. Será respeitada a 

igualdade de género aquando da 

composição do comité de contacto.» 

Or. en 

(A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.°, n.º 1, 

que não foi referida na proposta da Comissão.) 

 

Alteração  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 20 

Diretiva 2010/13/UE 

Capítulo XII – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

«AUTORIDADES REGULADORAS 

DOS ESTADOS-MEMBROS»; 

«AUTORIDADES E ENTIDADES 

REGULADORAS DOS ESTADOS-

MEMBROS»; 

Or. en 

 

Alteração  975 

Louise Bours 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) O artigo 30.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

Artigo 30.°  

1. Cada Estado-Membro designa 

uma ou mais autoridades reguladoras 

nacionais independentes. Os Estados-
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Membros devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores.  

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais exerçam as suas competências 

de forma imparcial e transparente, em 

conformidade com os objetivos da 

presente diretiva, nomeadamente em 

termos de pluralismo dos meios de 

comunicação social, diversidade cultural, 

proteção dos consumidores, mercado 

interno e promoção de uma concorrência 

leal.  

 

As autoridades reguladoras nacionais não 

procurarão obter nem aceitarão 

instruções de qualquer outra entidade 

relativamente ao exercício das funções 

que lhes são atribuídas pelo direito 

nacional que transpõe o direito da União. 

Tal não impede que sejam sujeitas a 

supervisão nos termos das disposições 

constitucionais nacionais.  

 

3. As competências e os poderes das 

autoridades reguladoras independentes, 

bem como as formas de responsabilização 

das mesmas, devem ser claramente 

definidos na lei.  

 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais disponham de poderes de 

execução adequados para desempenhar 

as suas funções de forma eficaz.  

 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se 

já não satisfizerem as condições, 

previamente definidas no direito nacional, 

necessárias ao exercício das suas funções. 

A decisão de demissão é tornada pública, 
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sendo igualmente disponibilizada a 

respetiva fundamentação.  

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. 

Os Estados-Membros devem também 

garantir que as autoridades reguladoras 

nacionais disponham de recursos 

financeiros e humanos adequados para 

desempenharem as funções que lhes 

foram atribuídas e participar ativamente e 

prestar o seu contributo no contexto do 

ERGA.  

 

7. Os Estados-Membros devem 

assegurar a existência de mecanismos 

eficazes, a nível nacional, através dos 

quais qualquer utilizador, fornecedor de 

serviços de comunicação social ou 

fornecedor de plataformas de partilha de 

vídeos afetado por uma decisão de uma 

autoridade reguladora nacional tenha o 

direito de interpor recurso dessa decisão 

junto de um organismo competente. Este 

organismo é independente das partes 

intervenientes no recurso.  

 

O organismo de recurso, que deve ser um 

tribunal, terá ao seu dispor os meios de 

perícia necessários para poder exercer 

eficazmente as suas funções. Os Estados-

Membros devem assegurar que o mérito 

da causa seja devidamente apreciado e 

que exista um mecanismo de recurso 

eficaz.  

 

Na pendência do recurso, a decisão da 

autoridade reguladora nacional 

permanecerá em vigor, salvo se forem 

impostas medidas provisórias nos termos 

do direito nacional.»; 

 

Or. en 

 

Alteração  976 

Isabella Adinolfi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

1. Cada Estado-Membro pode, de 

acordo com a respetiva lei constitucional 

nacional, designar autoridades reguladoras 

nacionais independentes ou entidades 

públicas equivalentes para a aplicação da 

presente diretiva. Os Estados-Membros 

devem assegurar que autoridades 

reguladoras nacionais independentes ou 

entidades públicas equivalentes 

designadas sejam juridicamente distintas e 

funcionalmente independentes de qualquer 

outra entidade pública ou privada. Tal não 

prejudica a possibilidade de os Estados-

Membros criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores. 

Or. en 

 

Alteração  977 

Julie Ward 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais entidades reguladoras nacionais 

independentes na medida do necessário 

para a aplicação da presente diretiva. Os 

Estados-Membros devem assegurar que 

elas estejam juridicamente separadas do 

governo e funcionalmente independentes 

de qualquer outra entidade pública ou 

privada. Tal não prejudica a possibilidade 

de os Estados-Membros criarem entidades 
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reguladoras responsáveis pela supervisão 

de diferentes setores. 

Or. en 

 

Alteração  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes, a fim de acompanhar a 

correta aplicação da presente diretiva. Os 

Estados-Membros devem assegurar que 

elas sejam juridicamente distintas e 

funcionalmente independentes de qualquer 

outra entidade pública ou privada. Tal não 

prejudica a possibilidade de os Estados-

Membros criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores. 

Or. en 

 

Alteração  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais entidades e autoridades 

reguladoras nacionais independentes. Os 

Estados-Membros devem assegurar que 

elas estejam juridicamente isentas de 
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independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores. 

qualquer poder ou influência 

governamental e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. 

Or. en 

 

Alteração  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes dos governos ou de 

qualquer outra entidade pública ou privada. 

Tal não prejudica a possibilidade de os 

Estados-Membros criarem entidades 

reguladoras responsáveis pela supervisão 

de diferentes setores. 

Or. en 

 

Alteração  981 

Dietmar Köster 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 1. Cada Estado-Membro designa uma 
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ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas do governo e 

funcionalmente independentes de qualquer 

outra entidade pública ou privada. Tal não 

prejudica a possibilidade de os Estados-

Membros criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores. 

Or. en 

 

Alteração  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade 

pública ou privada. Tal não prejudica a 

possibilidade de os Estados-Membros 

criarem entidades reguladoras responsáveis 

pela supervisão de diferentes setores. 

1. Cada Estado-Membro designa uma 

ou mais autoridades reguladoras nacionais 

independentes. Os Estados-Membros 

devem assegurar que elas sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente e 

eficazmente independentes de qualquer 

outra entidade pública ou privada. Tal não 

prejudica a possibilidade de os Estados-

Membros criarem entidades reguladoras 

responsáveis pela supervisão de diferentes 

setores. 

Or. en 

 

Alteração  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que o processo de nomeação do 

presidente de uma autoridade reguladora 

nacional, ou dos membros do órgão 

colegial que exercem essas funções no 

quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, seja transparente e respeite o 

grau requerido de independência para 

efeitos do cumprimento das suas funções. 

Or. en 

 

Alteração  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, acessibilidade dos serviços 

audiovisuais, mercado interno e promoção 

de uma concorrência leal. As entidades 

reguladoras nacionais podem ser 

designadas como pontos adicionais de 

contacto para que os destinatários de um 

serviço possam apresentar reclamações. 

Or. en 

 

Alteração  985 

Isabella Adinolfi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

independentes ou entidades públicas 

equivalentes exerçam as suas 

competências de forma imparcial e 

transparente, em conformidade com os 

objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, acessibilidade dos serviços 

de comunicação social audiovisual, 

proteção da concorrência leal no mercado 

interno e a implementação de obrigações 

de serviço público. 

Or. en 

 

Alteração  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. Os 

Estados-Membros podem atribuir às 
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autoridades reguladoras nacionais 

competências adicionais, se o 

considerarem necessário, em 

conformidade com esses objetivos. 

Or. en 

 

Alteração  987 

Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Mary Honeyball 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. Sem 

prejuízo da organização estrutural de uma 

entidade reguladora nacional, os Estados-

Membros devem respeitar a igualdade de 

género no âmbito dessa entidade. 

Or. en 

 

Alteração  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as entidades e autoridades reguladoras 

nacionais exerçam as suas competências de 

forma imparcial e transparente, em 

conformidade com os objetivos da presente 

diretiva, nomeadamente em termos de 

pluralismo dos meios de comunicação 

social, diversidade cultural e regional, 

preservação das línguas, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Or. en 

 

Alteração  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, acessibilidade dos serviços 

de comunicação social audiovisual, 

mercado interno e promoção de uma 

concorrência leal. 

Or. en 

 

Alteração  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, 

diversidade cultural, proteção dos 

consumidores, mercado interno e 

promoção de uma concorrência leal. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autoridades reguladoras nacionais 

exerçam as suas competências de forma 

imparcial e transparente, em conformidade 

com os objetivos da presente diretiva, 

nomeadamente em termos de pluralismo 

dos meios de comunicação social, não 

discriminação, diversidade cultural, 

proteção dos consumidores, mercado 

interno e promoção de uma concorrência 

leal. 

Or. en 

 

Alteração  991 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades reguladoras nacionais não 

procurarão obter nem aceitarão instruções 

de qualquer outra entidade relativamente 

ao exercício das funções que lhes são 

atribuídas pelo direito nacional que 

transpõe o direito da União. Tal não 

impede que sejam sujeitas a supervisão nos 

termos das disposições constitucionais 

nacionais. 

As autoridades reguladoras nacionais 

independentes não procurarão obter nem 

aceitarão instruções de qualquer outra 

entidade relativamente ao exercício das 

funções que lhes são atribuídas pelo direito 

nacional que transpõe o direito da União. 

Tal não impede que sejam sujeitas a 

supervisão nos termos das disposições 

constitucionais nacionais. As autoridades 

reguladoras nacionais independentes 

devem nomear um representante de alto 

nível para participar nas atividades do 

ERGA, de acordo com o artigo 30.º-A, n.º 

2. 
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Or. en 

 

Alteração  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades reguladoras nacionais não 

procurarão obter nem aceitarão instruções 

de qualquer outra entidade relativamente 

ao exercício das funções que lhes são 

atribuídas pelo direito nacional que 

transpõe o direito da União. Tal não 

impede que sejam sujeitas a supervisão nos 

termos das disposições constitucionais 

nacionais. 

As autoridades reguladoras nacionais não 

procurarão obter nem aceitarão instruções 

de qualquer outra entidade, pública ou 

privada, relativamente ao exercício das 

funções que lhes são atribuídas pelo direito 

nacional que transpõe o direito da União. 

Tal não impede que sejam sujeitas a 

supervisão nos termos das disposições 

constitucionais nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  993 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «2-A. Os membros das autoridades 

reguladoras nacionais independentes ou 

de entidades públicas equivalentes devem 

ser selecionados, mediante processo 

público, de entre pessoas que demonstrem 

objetivamente elevada experiência 

profissional e competência neste domínio. 

Não devem ter exercido cargos 

governamentais, cargos para os quais 

tenham sido eleitos - a qualquer nível -, 

funções ou qualquer outro tipo de 
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mandato no âmbito de partidos políticos, 

durante os sete anos anteriores à 

nomeação. Os membros das autoridades 

reguladoras nacionais independentes não 

devem participar, direta ou indiretamente, 

no decurso do seu mandato, em qualquer 

atividade profissional ou de consultoria, 

exercer funções como administradores ou 

empregados de entidades públicas ou 

privadas, ser titulares de cargos públicos 

de qualquer tipo ou ter interesses, diretos 

ou indiretos, em empresas ativas no 

mesmo domínio que a autoridade 

reguladora nacional.» 

Or. en 

 

Alteração  994 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As competências e os poderes das 

autoridades reguladoras independentes, 

bem como as formas de responsabilização 

das mesmas, devem ser claramente 

definidos na lei. 

3. As competências das autoridades 

reguladoras nacionais independentes ou de 

entidades públicas equivalentes, bem 

como as formas de responsabilização das 

mesmas, devem ser claramente definidas 

na lei. Podem incluir a delegação de 

poderes executivos específicos, sempre 

que tal se afigurar necessário para efeitos 

de aplicação da presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  995 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 
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Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais disponham de poderes de 

execução adequados para desempenhar as 

suas funções de forma eficaz. 

4. Sempre que os Estados-Membros 

atribuam poderes de coerção executivos 

relativamente à aplicação da presente 

diretiva às autoridades reguladoras 

nacionais independentes ou a entidades 

públicas equivalentes, velarão por que 

esses poderes de execução sejam exercidos 

no estrito respeito das liberdades e dos 

direitos consagrados na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «4-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais designem um ponto de contacto 

único e acessível ao público para 

informação e reclamações sobre as 

questões de acessibilidade referidas no 

artigo 7.º. Esse ponto de contacto estará 

habilitado a: 

 (i) reforçar a sensibilização para os 

direitos dos telespetadores em termos de 

acessibilidade; 

 (ii) realizar inquéritos e consultas 

para controlar o cumprimento dos 

requisitos de acessibilidade; 

 (iii) emitir recomendações aos 

fornecedores de serviços de comunicação 

audiovisuais, a fim de melhorar a 
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qualidade dos seus serviços de acesso; 

 (iv) adotar normas, quando 

disponíveis, para assegurar a 

interoperabilidade dos serviços de 

televisão e do equipamento, permitindo 

aos utilizadores receber, descodificar e 

transmitir serviços de acesso para as 

pessoas com deficiência, e impor a 

utilização dessas normas. As organizações 

representantes das pessoas com 

deficiência, os fornecedores de serviços de 

comunicação audiovisuais e os 

fabricantes de equipamento devem ser 

consultados aquando da definição de 

quaisquer normas em matéria de 

equipamentos. 

 (v) tratar as reclamações dos 

telespetadores relativas à acessibilidade e 

exercer os seus poderes de execução em 

conformidade.» 

Or. en 

 

Alteração  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «4-A. Os Estados-Membros devem velar 

por que as autoridades reguladoras 

nacionais sejam responsáveis pela 

concessão e renovação de licenças de 

radiodifusão. As condições e os critérios 

de base que regem a concessão e a 

renovação de licenças de radiodifusão 

devem ser claramente definidos pela 

legislação nacional. A regulamentação 

que rege o procedimento de concessão e 

renovação de licenças de radiodifusão 

deve ser clara e precisa e aplicada de 

forma aberta, transparente e imparcial, 



 

AM\1107683PT.docx 73/101 PE592.350v01-00 

 PT 

devendo as decisões ser tornadas públicas. 

Os concursos devem ser igualmente 

divulgados ao público e especificar as 

condições que os candidatos devem 

satisfazer, bem como o conteúdo do 

pedido de licença. Os critérios de 

especificação do número total de licenças 

que podem ser concedidas devem ser 

claros, transparentes e refletir as 

capacidades e os progressos 

tecnológicos.» 

Or. en 

 

Alteração  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «4-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as entidades e autoridades 

reguladoras nacionais designem um 

ponto de contacto único e acessível ao 

público para informação e reclamações 

sobre as questões de acessibilidade 

referidas no artigo 7.º.» 

Or. en 

Justificação 

A presente proposta de alteração visa apoiar a aplicação dos requisitos de acessibilidade. 

 

Alteração  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 
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Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – ponto 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «4-B. Os Estados-Membros devem 

estabelecer no direito nacional o 

procedimento de nomeação do presidente 

de uma autoridade reguladora nacional, 

ou dos membros do órgão colegial que 

exercem essas funções. Os Estados-

Membros devem assegurar que o processo 

seja aberto a todas as partes interessadas, 

que o convite à manifestação de interesse 

seja divulgado ao público e que os 

requisitos profissionais exigidos reflitam 

as funções a desempenhar.» 

Or. en 

 

Alteração  1000 

Milan Zver 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se 

já não satisfizerem as condições, 

previamente definidas no direito nacional, 

necessárias ao exercício das suas funções. 

A decisão de demissão é tornada pública, 

sendo igualmente disponibilizada a 

respetiva fundamentação. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão é tornada pública, sendo 

igualmente disponibilizada a respetiva 

fundamentação. 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão é tornada pública, sendo 

igualmente disponibilizada a respetiva 

fundamentação. A duração do mandato do 

presidente de uma autoridade reguladora 

nacional, ou dos membros do órgão 

colegial que exercem essas funções, deve 

ser estabelecida previamente pelo direito 

nacional e não deve, de modo algum, ser 

alterada antes da cessação do mandato. 

Or. en 

 

Alteração  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 
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ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão é tornada pública, sendo 

igualmente disponibilizada a respetiva 

fundamentação. 

ao exercício das suas funções, e com base 

numa notificação prévia justificada. A 

decisão de demissão é tornada pública, 

sendo igualmente disponibilizada a 

respetiva fundamentação. 

Or. en 

 

Alteração  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão é tornada pública, sendo 

igualmente disponibilizada a respetiva 

fundamentação. 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão devidamente justificada é 

tornada pública, sendo igualmente 

disponibilizada ao público a respetiva 

fundamentação. 

Or. en 

Justificação 

Atendendo ao potencial impacto da demissão do presidente de uma entidade reguladora 

nacional, é necessário reforçar a divulgação ao público de tal demissão e garantir que essa 

decisão seja fundamentada, isto é, devidamente justificada. 

 

Alteração  1004 

Isabella Adinolfi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O presidente de uma autoridade 

reguladora nacional, ou os membros do 

órgão colegial que exercem essas funções 

no quadro de uma autoridade reguladora 

nacional, apenas podem ser demitidos se já 

não satisfizerem as condições, previamente 

definidas no direito nacional, necessárias 

ao exercício das suas funções. A decisão de 

demissão é tornada pública, sendo 

igualmente disponibilizada a respetiva 

fundamentação. 

5. Os membros da autoridade 

reguladora nacional independente ou 

entidade pública equivalente, incluindo o 

seu presidente, apenas podem ser 

demitidos se já não satisfizerem as 

condições, previamente definidas no direito 

nacional, necessárias ao exercício das suas 

funções. A decisão de demissão, incluindo 

a respetiva fundamentação, deve ser 
tornada pública de forma facilmente 

acessível e transparente.  

Or. en 

 

Alteração  1005 

Milan Zver 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. Os 

Estados-Membros devem também garantir 

que as autoridades reguladoras nacionais 

disponham de recursos financeiros e 

humanos adequados para 

desempenharem as funções que lhes 

foram atribuídas e participar ativamente e 

prestar o seu contributo no contexto do 

ERGA. 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. 

Or. en 
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Alteração  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. Os 

Estados-Membros devem também garantir 

que as autoridades reguladoras nacionais 

disponham de recursos financeiros e 

humanos adequados para desempenharem 

as funções que lhes foram atribuídas e 

participar ativamente e prestar o seu 

contributo no contexto do ERGA. 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação de 

forma facilmente acessível e transparente. 

Os Estados-Membros devem também 

garantir que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes disponham de 

recursos financeiros e humanos adequados 

para exercerem as competências que lhes 

foram atribuídas, incluindo as disposições 

de organização necessárias para 

possibilitar a sua participação ativa e o 

seu contributo no contexto do ERGA. 

Or. en 

 

Alteração  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. Os 

Estados-Membros devem também garantir 

6. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais independentes tenham 

orçamentos anuais separados. Os 

orçamentos serão objeto de publicação. Os 

Estados-Membros devem também garantir 
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que as autoridades reguladoras nacionais 

disponham de recursos financeiros e 

humanos adequados para desempenharem 

as funções que lhes foram atribuídas e 

participar ativamente e prestar o seu 

contributo no contexto do ERGA. 

que as autoridades reguladoras nacionais 

disponham de recursos financeiros e 

humanos adequados para desempenharem 

as funções que lhes foram atribuídas e 

participar ativamente e prestar o seu 

contributo de forma eficaz no contexto das 

tarefas desempenhadas pelo ERGA ao 

abrigo da presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

As entidades reguladoras nacionais devem dispor de recursos suficientes para participarem e 

desempenharem eficazmente as suas tarefas no contexto do ERGA. 

 

Alteração  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 «6-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a autoridade reguladora 

nacional seja funcional em todas as 

circunstâncias. Quando o mandato do 

presidente de uma autoridade reguladora 

nacional ou de um membro do órgão 

colegial que exerça essas funções chegar 

ao seu termo, o lugar deve ser preenchido 

imediatamente ou, caso tal não seja 

possível, o mandato deve ser prolongado 

até à nomeação formal de um sucessor.» 

Or. en 

 

Alteração  1009 

Dietmar Köster 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 7 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de mecanismos eficazes, a nível 

nacional, através dos quais qualquer 

utilizador, fornecedor de serviços de 

comunicação social ou fornecedor de 

plataformas de partilha de vídeos afetado 

por uma decisão de uma autoridade 

reguladora nacional tenha o direito de 

interpor recurso dessa decisão junto de um 

organismo competente. Este organismo é 

independente das partes intervenientes no 

recurso. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de mecanismos eficazes, a nível 

nacional, através dos quais qualquer 

utilizador, cujos direitos pessoais sejam 

diretamente afetados pelos conteúdos de 

comunicação social audiovisual, 

fornecedor de serviços de comunicação 

social ou fornecedor de plataformas de 

partilha de vídeos afetado por uma decisão 

de uma autoridade reguladora nacional 

tenha o direito de interpor recurso dessa 

decisão junto de um organismo 

competente. Este organismo é 

independente das partes intervenientes no 

recurso. 

Or. en 

 

Alteração  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 7 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de mecanismos eficazes, a nível 

nacional, através dos quais qualquer 

utilizador, fornecedor de serviços de 

comunicação social ou fornecedor de 

plataformas de partilha de vídeos afetado 

por uma decisão de uma autoridade 

reguladora nacional tenha o direito de 

interpor recurso dessa decisão junto de 

um organismo competente. Este 

organismo é independente das partes 

intervenientes no recurso. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência, a nível nacional, de 

mecanismos de recurso eficazes, rápidos e 

a preços acessíveis contra qualquer 

decisão de uma autoridade reguladora 

nacional independente ou entidade 

pública equivalente. O organismo de 

recurso deve ser independente das partes 

intervenientes no recurso e assegurar, 

entre outros aspetos, o respeito dos 

princípios definidos nos n.ºs 2 e 4. 
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Or. en 

 

Alteração  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 7 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de mecanismos eficazes, a nível 

nacional, através dos quais qualquer 

utilizador, fornecedor de serviços de 

comunicação social ou fornecedor de 

plataformas de partilha de vídeos afetado 

por uma decisão de uma autoridade 

reguladora nacional tenha o direito de 

interpor recurso dessa decisão junto de um 

organismo competente. Este organismo é 

independente das partes intervenientes no 

recurso. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de mecanismos eficazes, a nível 

nacional, através dos quais qualquer 

utilizador ou fornecedor de serviços de 

comunicação audiovisuais afetado por 

uma decisão de uma autoridade reguladora 

nacional tenha o direito de interpor recurso 

dessa decisão junto de um organismo 

competente. Este organismo é 

independente das partes intervenientes no 

recurso. 

Or. en 

 

Alteração  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 7 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O organismo de recurso, que deve ser um 

tribunal, terá ao seu dispor os meios de 

perícia necessários para poder exercer 

eficazmente as suas funções. Os Estados-

Membros devem assegurar que o mérito 

da causa seja devidamente apreciado e 

que exista um mecanismo de recurso 

eficaz. 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 21 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 7 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Na pendência do recurso, a decisão da 

autoridade reguladora nacional 

permanecerá em vigor, salvo se forem 

impostas medidas provisórias nos termos 

do direito nacional.»; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  1014 

Louise Bours 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) É aditado o seguinte artigo 30.º-A: Suprimido 

«Artigo 30.º-A  

1. É instituído o grupo de 

reguladores europeus para os serviços de 

comunicação social audiovisual (ERGA). 

 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual. As 

autoridades são representadas pelos seus 

presidentes ou por representantes de alto 

nível nomeados pela autoridade 

reguladora nacional primordialmente 

responsável pela supervisão dos serviços 
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de comunicação social audiovisual ou, 

nos casos em que não exista autoridade 

reguladora nacional, por outros 

representantes escolhidos seguindo os 

seus procedimentos. Um representante da 

Comissão participa nas reuniões do 

grupo. 

3. O ERGA tem as seguintes tarefas:  

 Aconselhar e apoiar a Comissão 

no seu trabalho para assegurar uma 

aplicação coerente em todos os Estados-

Membros do quadro regulamentar 

aplicável aos serviços de comunicação 

social audiovisual; 

 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão 

em qualquer questão relativa aos serviços 

de comunicação social audiovisual que 

seja da competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

Comissão em certas questões, o grupo 

pode consultar os intervenientes no 

mercado, os consumidores e os 

utilizadores finais a fim de recolher as 

informações necessárias; 

 

(c) Assegurar o intercâmbio de 

experiências e boas práticas no âmbito da 

aplicação do quadro regulamentar 

aplicável aos serviços de comunicação 

social audiovisual; 

 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º 

e 4.º; 

 

(e) Emitir pareceres, quando 

solicitados pela Comissão, sobre as 

questões previstas no artigo 2.º, n.º 5-B, 

no artigo 6.º-A, n.º 3, e no artigo 9.º, n.os 

2 e 4, e sobre qualquer questão relativa 

aos serviços de comunicação social 

audiovisual, nomeadamente no que se 

refere à proteção dos menores e 

incitamento ao ódio.»; 

 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar, por meio de um ato de execução, o 
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regulamento do ERGA.»; 

Or. en 

 

Alteração  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual. As 

autoridades são representadas pelos seus 

presidentes ou por representantes de alto 

nível nomeados pela autoridade reguladora 

nacional primordialmente responsável pela 

supervisão dos serviços de comunicação 

social audiovisual ou, nos casos em que 

não exista autoridade reguladora nacional, 

por outros representantes escolhidos 

seguindo os seus procedimentos. Um 

representante da Comissão participa nas 

reuniões do grupo. 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual, incluindo 

as autoridades reguladoras independentes 

de caráter infraestatal que possuam 

competências plenas em matéria de 

serviços de comunicação social 

audiovisual. As autoridades são 

representadas pelos seus presidentes ou por 

representantes de alto nível nomeados pela 

autoridade reguladora nacional 

primordialmente responsável pela 

supervisão dos serviços de comunicação 

social audiovisual ou, nos casos em que 

não exista autoridade reguladora nacional, 

por outros representantes escolhidos 

seguindo os seus procedimentos. Um 

representante da Comissão participa nas 

reuniões do grupo. 

Or. es 

Justificação 

O novo artigo proposto estabelece que só serão membros do ERGA as «autoridades 

reguladoras nacionais independentes», não tendo em conta outras autoridades reguladoras 

independentes que existem no território da União Europeia com competências plenas em 

matéria de serviços de comunicação social audiovisual. Por conseguinte, considera-se 

adequado alterar o artigo 30.º-A, n.º 2, da proposta de diretiva, a fim de incluir como 

membros do ERGA as autoridades reguladoras independentes de caráter infraestatal 

existentes na União Europeia. 
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Alteração  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual. As 

autoridades são representadas pelos seus 

presidentes ou por representantes de alto 

nível nomeados pela autoridade reguladora 

nacional primordialmente responsável pela 

supervisão dos serviços de comunicação 

social audiovisual ou, nos casos em que 

não exista autoridade reguladora nacional, 

por outros representantes escolhidos 

seguindo os seus procedimentos. Um 

representante da Comissão participa nas 

reuniões do grupo. 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual, que 

podem incluir entidades e autoridades 

reguladoras regionais independentes com 

plenas competências no domínio dos 

serviços de comunicação social 

audiovisual. As autoridades são 

representadas pelos seus presidentes ou por 

representantes de alto nível nomeados pela 

autoridade reguladora nacional 

primordialmente responsável pela 

supervisão dos serviços de comunicação 

social audiovisual ou, nos casos em que 

não exista autoridade reguladora nacional, 

por outros representantes escolhidos 

seguindo os seus procedimentos. Um 

representante da Comissão participa nas 

reuniões do grupo. 

Or. en 

 

Alteração  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual. As 

2. O grupo é composto por 

autoridades reguladoras nacionais 

independentes ou entidades públicas 

equivalentes primordialmente 
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autoridades são representadas pelos seus 

presidentes ou por representantes de alto 

nível nomeados pela autoridade 

reguladora nacional primordialmente 

responsável pela supervisão dos serviços 

de comunicação social audiovisual ou, 

nos casos em que não exista autoridade 

reguladora nacional, por outros 

representantes escolhidos seguindo os 

seus procedimentos. Um representante da 

Comissão participa nas reuniões do 

grupo. 

responsáveis pela supervisão dos serviços 

de comunicação social audiovisual, na 

aceção do artigo 29.º. Cada autoridade 

reguladora nacional independente ou 

entidade pública equivalente nomeia um 

representante de alto nível junto do 

ERGA, que deverá ser ouvido pelo 

Parlamento Europeu antes da sua 

nomeação. Esses representantes envidam 

esforços no sentido de garantir que o 

ERGA desempenhe as suas funções de 

forma imparcial, transparente e no 

respeito dos interesses superiores da 

União. A Comissão nomeia um 

representante de ligação de nível superior 

junto do ERGA. 

Or. en 

 

Alteração  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.° 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Aconselhar e apoiar a Comissão no 

seu trabalho para assegurar uma aplicação 

coerente em todos os Estados-Membros do 

quadro regulamentar aplicável aos serviços 

de comunicação social audiovisual; 

a) Aconselhar e apoiar os 

Estados-Membros e a Comissão no seu 

trabalho para assegurar uma aplicação 

coerente em todos os Estados-Membros do 

quadro regulamentar aplicável aos serviços 

de comunicação social audiovisual; 

Or. fr 

 

Alteração  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) Aconselhar e apoiar a Comissão no 

seu trabalho para assegurar uma aplicação 

coerente em todos os Estados-Membros do 

quadro regulamentar aplicável aos serviços 

de comunicação social audiovisual; 

(a) Aconselhar e apoiar a Comissão no 

seu trabalho para assegurar uma aplicação 

coerente em todos os Estados-Membros do 

quadro regulamentar da União aplicável 

aos serviços de comunicação social 

audiovisual; 

Or. en 

 

Alteração  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a) Fornecer informações estratégicas 

à Comissão para a conceção da sua 

política audiovisual e dos meios de 

comunicação em todas as fases do ciclo 

político; 

Or. en 

 

Alteração  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso seja 

possível, o ERGA deve consultar os 
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Comissão em certas questões, o grupo 

pode consultar os intervenientes no 

mercado, os consumidores e os utilizadores 

finais a fim de recolher as informações 

necessárias; 

intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais, a fim 

de recolher as informações necessárias 

para formar as suas posições; 

Or. en 

 

Alteração  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

Comissão em certas questões, o grupo pode 

consultar os intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais a fim 

de recolher as informações necessárias; 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão, incluindo 

quaisquer ameaças ao pluralismo dos 

meios de comunicação social e à 

independência das autoridades 

reguladoras nacionais. Caso se justifique, 

para prestar aconselhamento à Comissão 

em certas questões, o grupo pode consultar 

o comité de contacto, os intervenientes no 

mercado, os consumidores e os utilizadores 

finais a fim de recolher as informações 

necessárias; 

Or. en 

 

Alteração  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

Comissão em certas questões, o grupo pode 

consultar os intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais a fim 

de recolher as informações necessárias; 

(b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

questões relativas aos serviços de 

comunicação social audiovisual que sejam 

da competência da Comissão, e da 

competência das entidades e autoridades 

reguladoras que sejam membros do 

ERGA. Caso se justifique, para prestar 

aconselhamento à Comissão em certas 

questões, o grupo pode consultar os 

intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais a fim 

de recolher as informações necessárias; 

Or. en 

 

Alteração  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.° 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Aconselhar e apoiar a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

Comissão em certas questões, o grupo pode 

consultar os intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais a fim 

de recolher as informações necessárias; 

b) Aconselhar e apoiar os 

Estados-Membros e a Comissão em 

qualquer questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual que seja da 

competência da Comissão. Caso se 

justifique, para prestar aconselhamento à 

Comissão em certas questões, o grupo pode 

consultar os intervenientes no mercado, os 

consumidores e os utilizadores finais a fim 

de recolher as informações necessárias; 

Or. fr 

 

Alteração  1025 

Isabella Adinolfi 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º e 

4.º; 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º, 

4.º e 7.º; 

Or. en 

 

Alteração  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º e 

4.º; 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º, 

4.º e 7.º; 

Or. en 

Justificação 

O ERGA deve ser igualmente responsável pela observância ou facilitação da acessibilidade, 

tal como previsto no artigo 7.º. 

 

Alteração  1027 

Julie Ward 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 
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Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º e 

4.º; 

(d) Cooperar com os seus membros e 

prestar-lhes as informações necessárias 

para a aplicação da presente diretiva, em 

particular no que se refere aos artigos 3.º, 

4.º e 7.º; 

Or. en 

 

Alteração  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Emitir pareceres, quando 

solicitados pela Comissão, sobre as 

questões previstas no artigo 2.º, n.º 5-B, no 

artigo 6.º-A, n.º 3, e no artigo 9.º, n.ºs 2 e 

4, e sobre qualquer questão relativa aos 

serviços de comunicação social 

audiovisual, nomeadamente no que se 

refere à proteção dos menores e 

incitamento ao ódio.»; 

(e) Emitir pareceres, quando 

solicitados pela Comissão, sobre as 

questões previstas no artigo 2.º, n.º 5-B, no 

artigo 6.º-A, n.º 3, no artigo 9.º, n.ºs 2 e 4 e 

no artigo 13.º, n.º 4, e sobre qualquer 

questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual, 

nomeadamente no que se refere à proteção 

dos menores e incitamento ao ódio.»; 

Or. en 

 

Alteração  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.° 3 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Emitir pareceres, quando 

solicitados pela Comissão, sobre as 

questões previstas no artigo 2.º, n.º 5-B, no 

artigo 6.º-A, n.º 3, e no artigo 9.º, n.os 2 e 4, 

e sobre qualquer questão relativa aos 

serviços de comunicação social 

audiovisual, nomeadamente no que se 

refere à proteção dos menores e 

incitamento ao ódio.»; 

e) Emitir pareceres, quando 

solicitados pelos Estados-Membros ou 

pela Comissão, sobre as questões previstas 

no artigo 2.º, n.º 5-B, no artigo 6.º-A, n.º 3, 

e no artigo 9.º, n.os 2 e 4, e sobre qualquer 

questão relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual, 

nomeadamente no que se refere à proteção 

dos menores e incitamento ao ódio.»; 

Or. fr 

 

Alteração  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30 – n.º 3 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Quando necessário, fornecer 

orientações aos seus membros sobre a 

aplicação do conteúdo da presente 

diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar, por meio de um ato de execução, o 

regulamento do ERGA; 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar, por meio de um ato de execução, o 

regulamento do ERGA, de acordo com os 
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princípios a que se refere o artigo 30.º, n.º 

2, e o n.º 2, segundo parágrafo, e 

abrangendo as tarefas a que se refere o 

n.º 3. O ERGA deve adotar um código de 

conduta para os seus representantes de 

alto nível; 

Or. en 

 

Alteração  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. O ERGA elaborará um relatório 

anual das suas atividades e apresentá-lo-á 

ao Parlamento Europeu e à Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 30-A – ponto 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. Os trabalhos decorrentes das 

atividades do ERGA, incluindo as ordens 

do dia e as atas das reuniões de alto nível, 

bem como o seu relatório anual, são 

disponibilizados ao público de forma 

facilmente acessível e transparente, com 

exceção dos pedidos devidamente 

justificados dos seus membros com vista 

ao tratamento confidencial de 

informações sensíveis. 
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Or. en 

 

Alteração  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 31 

 

Texto em vigor Alteração 

 22-A. O artigo 31.º passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 31.° «Artigo 31.° 

Nos domínios que não são por ela 

coordenados, a presente diretiva não afeta 

os direitos e obrigações dos Estados-

Membros decorrentes de convenções 

existentes em matéria de telecomunicações 

e de radiodifusão televisiva. 

Nos domínios que não são por ela 

coordenados, a presente diretiva não afeta 

os direitos e obrigações dos Estados-

Membros decorrentes de convenções 

existentes em matéria de telecomunicações 

e de radiodifusão televisiva. A fim de 

clarificar quaisquer controvérsias no que 

respeita ao âmbito da presente disposição, 

os Estados-Membros podem solicitar o 

parecer do ERGA.» 

Or. en 

(A alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 31.°, que não foi 

referida na proposta da Comissão.) 

Justificação 

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 29.º, que 

não foi referida na proposta da Comissão. 

 

Alteração  1035 

Louise Bours 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 
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Texto da Comissão Alteração 

(23) O artigo 33.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

Artigo 33.º  

A Comissão deve acompanhar a aplicação 

da diretiva pelos Estados-Membros, 

incluindo a aplicação da corregulação e 

da autorregulação, através de códigos 

adotados a nível nacional. 

 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente 

de três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação 

da presente diretiva. 

 

Até [data — até dez anos após a adoção], 

o mais tardar, a Comissão deve apresentar 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

uma avaliação ex post, acompanhada, se 

necessário, de propostas para a sua 

revisão, a fim de medir o impacto da 

diretiva e o seu valor acrescentado.» 

 

Or. en 

 

Alteração  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve acompanhar a aplicação 

da diretiva pelos Estados-Membros, 

incluindo a aplicação da corregulação e da 

autorregulação, através de códigos 

adotados a nível nacional. 

A Comissão deve acompanhar a aplicação 

da diretiva pelos Estados-Membros, 

incluindo a aplicação da corregulação e da 

autorregulação, através de códigos a nível 

nacional e de instrumentos equivalentes, 

quando adotados. 



 

PE592.350v01-00 96/101 AM\1107683PT.docx 

PT 

Or. en 

 

Alteração  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve acompanhar a aplicação 

da diretiva pelos Estados-Membros, 

incluindo a aplicação da corregulação e da 

autorregulação, através de códigos 

adotados a nível nacional. 

Os Estados-Membros prestam 

informações à Comissão sobre o 

acompanhamento da aplicação da diretiva, 

incluindo a aplicação da corregulação e da 

autorregulação, através de códigos 

adotados a nível nacional. 

Or. fr 

Alteração  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. Este relatório deve 

incluir secções específicas dedicadas à 

avaliação pormenorizada dos resultados 

concretos e das dificuldades encontradas 

no domínio dos serviços de comunicação 

social audiovisual relativamente aos 

seguintes aspetos: 

 (a) limitação da exposição pública a 

comunicações comerciais, em particular 
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no que se refere aos menores e a outros 

grupos vulneráveis e ao respeito geral da 

presente diretiva, 

 (b) respeito das regras do mercado 

interno, 

 (c) todas as dimensões do pluralismo, 

em particular no que respeita à 

informação, à política e à sociedade, 

 (d) implementação eficaz das 

obrigações de serviço público, 

 (e) eliminação das barreiras à 

acessibilidade, 

 (f) aplicação da corregulação e da 

autorregulação, através de códigos a nível 

nacional e de instrumentos equivalentes, 

quando adotados, e em que medida é que 

estas ferramentas demonstram uma 

capacidade real para alcançar os objetivos 

da presente diretiva, 

 (g) capacidade operacional demonstrada 

por autoridades reguladoras nacionais 

independentes ou entidades públicas 

equivalentes, 

 (h) capacidade operacional 

demonstrada pelo ERGA e pelo comité de 

contacto, 

 (i) regras mais rigorosas 

estabelecidas por cada um dos Estados-

Membros e os resultados da sua 

aplicação, 

 (l) a aplicação efetiva pelos Estados-

Membros das disposições relativas ao 

direito de resposta. 

Or. en 

 

Alteração  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 
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Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva e, se necessário, formular 

propostas destinadas à sua adaptação à 

evolução no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual, em 

especial à luz dos avanços tecnológicos, 

da evolução das práticas dos 

consumidores, da competitividade do setor 

e do nível de educação para os meios de 

comunicação em todos os Estados-

Membros. Esse relatório deve avaliar 

igualmente a questão das práticas 

publicitárias, nomeadamente quando têm 

como público alvo as crianças, a 

promoção eficaz das obras europeias e a 

eficácia das práticas de autorregulação e 

corregulação em todos os Estados-

Membros. 

Or. en 

Justificação 

Atendendo ao novo âmbito da presente diretiva, poderá ser necessário proceder a adaptações 

no futuro, dependendo da evolução de determinadas questões sensíveis ao longo do tempo.  

 

Alteração  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva e, se necessário, formular 

propostas destinadas à sua adaptação à 

evolução no domínio dos serviços de 

comunicação social audiovisual, em 

especial à luz dos progressos tecnológicos 

recentes e da competitividade do setor, 

bem como um relatório sobre as práticas, 

políticas e medidas de acompanhamento 

apoiadas pelos Estados-Membros no 

domínio da educação para os meios de 

comunicação. 

Or. en 

 

Alteração  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva, em especial à luz dos 

progressos tecnológicos recentes, da 

competitividade do setor, da proteção das 

crianças e dos níveis de educação para os 

meios de comunicação em todos os 

Estados-Membros. 

Or. en 
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Justificação 

Reintrodução da referência à educação para os meios de comunicação. Ver alterações aos 

considerandos 42-A e 42-B. 

 

Alteração  1042 

Silvia Costa 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Até [data — até quatro anos após a sua 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva em todos os Estados-

Membros, bem como um relatório sobre 

as práticas, políticas e ações apoiadas 

pelos Estados-Membros no domínio da 

educação para os meios de comunicação. 

Or. en 

Justificação 

A educação para os meios de comunicação apenas será eficaz quando acompanhada de uma 

participação ativa de todos os Estados-Membros. 

 

Alteração  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 33 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [data — até quatro anos após a sua Até [data — até três anos após a sua 
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adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

adoção], o mais tardar, e posteriormente de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu um relatório sobre a aplicação da 

presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  1044 

Louise Bours 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem adotar as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva, o mais 

tardar, até [data - até um ano após a 

entrada em vigor]. Devem ainda comunicar 

imediatamente à Comissão o texto dessas 

disposições. 

Os Estados-Membros devem adotar as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva, o mais 

tardar, até [data - até cinco anos após a 

entrada em vigor]. Devem ainda comunicar 

imediatamente à Comissão o texto dessas 

disposições. 

Or. en 

 


