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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 25
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) O principal objectivo da revisão da 
Directiva 89/552/CEE deve ser o de
integrar as mutações operadas e promover
a concorrência no sector dos serviços de 
comunicação audiovisual à escala global. 
Um quadro regulamentar mais liberal e 
simplificado encorajará o crescimento 
económico, a criação de emprego e a 
inovação, de acordo com a Estratégia de 
Lisboa.

Or. en
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 26
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) A liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação constituem um 
requisito essencial para o pleno respeito do 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem estipula a 
obrigação, para os Estados-Membros, de 
protegerem o pluralismo dos meios de 
comunicação e, se necessário, adoptarem 
medidas que visem garanti-lo.

Or. it

Justificação

A alteração baseia-se no princípio segundo o qual os meios de comunicação são 
simultaneamente bens culturais e económicos, e a directiva deve, consequentemente, ter em 
conta ambos os critérios, como aliás acontece na legislação em vigor.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 27
CONSIDERANDO 3
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(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica
a aplicação de regras específicas a esses 
serviços.

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia, a educação e a 
cultura, bem como a própria natureza 
destes serviços que são simultaneamente 
bens culturais e económicos, justificam a 
aplicação de regras específicas a esses 
serviços para que sejam nomeadamente 
preservadas as liberdades e os direitos 
fundamentais consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
na Convenção Europeia de Salvaguarda 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e no Pacto das Nações 
Unidas sobre as Liberdades Civis e 
Políticas e para que a protecção dos 
menores, das pessoas vulneráveis ou com 
deficiência seja garantida.

Or. fr

Justificação

Os serviços de comunicação audiovisuais devem ser considerados segundo o seu valor 
comercial e o seu valor cultural.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia e Monica Frassoni

Alteração 28
CONSIDERANDO 3
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(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica 
a aplicação de regras específicas a esses 
serviços

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica 
a aplicação de regras específicas a esses 
serviços. Os serviços de comunicação 
audiovisuais devem fornecer ao cidadão 
meios para interpretar criticamente a 
realidade e para utilizar melhor o volume 
cada vez maior de informação que lhe é
veiculado, tal como está estipulado na 
recomendação 1466(2000) do Conselho da 
Europa. E ainda que, graças a uma 
correcta regulamentação destes serviços, o 
cidadão deve ter condições para seleccionar 
os serviços de comunicação audiovisuais 
mais adequados bem como o tipo de 
comunicação, passando assim a ser capaz 
de exercer plenamente o seu direito à
liberdade de informação e de expressão.

Or. it

Justificação

Esta adenda baseia-se no princípio segundo o qual os serviços de comunicação audiovisuais 
para além de serem bens económicos são simultaneamente bens culturais e a directiva deve 
consequentemente ter em conta ambos os critérios.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 29
CONSIDERANDO 3

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica 
a aplicação de regras específicas a esses 
serviços

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais e os conteúdos 
que difundem para as sociedades, a 
democracia e a cultura justifica a aplicação 
de regras específicas a esses serviços, 
destinados sobretudo à salvaguarda e ao 
reforço do pluralismo da informação nos 
seus vários aspectos.

Or. it
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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 30
CONSIDERANDO 3

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica 
a aplicação de regras específicas a esses 
serviços.

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia e a cultura justifica 
a aplicação de regras restritas, específicas a 
esses serviços, mas só se for absolutamente 
essencial.

Or. en

Justificação

Para serem competitivos, os serviços de comunicação audiovisuais não devem ser 
sobrecarregados de legislação.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 31
CONSIDERANDO 4

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento.

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento. Facilitar o 
acesso técnico de todos, nomeadamente do 
público frágil como as pessoas com 
deficiência ou idosas, aos serviços de 
comunicação audiovisuais, contribui para 
o dinamismo do sector e a sua 
competitividade. O apoio às empresas que a 
isso se consagram apresenta o interesse de 
associar o objectivo da inclusão ao do 
desenvolvimento da investigação e dos 
empregos.

Or. fr
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Justificação

O aumento da população idosa, bem como o número significativo de pessoas com deficiência 
na UE exigem que seja apreciado sob a perspectiva social e económica o seu acesso aos 
programas.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 32
CONSIDERANDO 4

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento.

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento. A presente 
Directiva não deve impedir o 
desenvolvimento de novos serviços 
mediante disposições legislativas 
prematuras e restritivas.

Or. en

Justificação

A directiva revista deve encorajar e não impedir o desenvolvimento de novos serviços 
audiovisuais.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 33
CONSIDERANDO 5
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(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime 
jurídico que rege os serviços a pedido 
emergentes, pelo que é necessário, para 
evitar distorções da concorrência e 
aumentar a segurança jurídica, aplicar, 
pelo menos, um conjunto mínimo de regras 
coordenadas a todos os serviços de 
comunicação audiovisuais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Neste domínio não existe incerteza jurídica. Os serviços a pedido já estão explicitamente 
regulamentados pela Directiva e-Comércio (considerando 18) e outros regimes de 
auto-regulação (artigo 16º, nº 2). A presente proposta utiliza definições pouco claras e, de 
facto, irá criar mais incerteza jurídica.

A avaliação do impacto realizada pela Comissão não provou de forma adequada a existência 
de condições não equitativas para os serviços não lineares, nem demonstrou que uma 
harmonização traria benefícios suficientes para compensar os custos. Em todo o caso, a 
existência de condições "não equitativas" é um problema de concorrência que não deve ser 
resolvido através de uma solução de mercado interno, pelo que não se justifica a sua 
inclusão numa directiva relativa ao mercado único.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 34
CONSIDERANDO 5
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(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais.

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais 
vêem-se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, o 
qual se insere no mesmo mercado. É pois
necessário, para evitar distorções da 
concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais 
regulamentados pela presente directiva. O 
novo âmbito alargado da directiva deve, 
pois, cobrir os serviços de comunicação 
social não lineares que propõem conteúdos 
e programas já regulamentados pela 
Directiva do Conselho 89/552/CEE (a 
chamada "Directiva Televisão sem 
Fronteiras").

Or. en

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 35
CONSIDERANDO 5

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais 
vêem-se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais.

(5) Considerando que a adopção pelos 
Estados-Membros das suas próprias 
disposições sobre novos serviços de 
comunicação audiovisual poderá dar azo a 
que as empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais se 
vejam confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, é
necessário, para evitar distorções da 
concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar o princípio do país de 
origem como regra básica prevalecente 
neste sector.



AM\622816PT.doc 9/97 PE 376.424v01-00

PT

Or. en

Justificação

É duvidoso que haja incerteza jurídica, uma vez que os serviços a pedido se encontram 
regulamentados pela Directiva e-Comércio. Além disso, o princípio do país de origem, tanto 
na presente directiva como na Directiva e-Comércio, confere a certeza jurídica de que os 
prestadores de serviços mais precisam para operar a nível internacional.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 36
CONSIDERANDO 5

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais.

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais para 
contribuir para a realização do mercado 
único e para facilitar a criação de um 
espaço único da informação.

Or. fr

Justificação

A regulamentação proposta deve ter um efeito duplamente positivo: reforçar o mercado dos 
serviços de comunicação audiovisuais e contribuir para o desenvolvimento da sociedade da 
informação.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 37
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CONSIDERANDO 5

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coordenadas a todos os 
serviços de comunicação audiovisuais.

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar, pelo menos, um conjunto 
mínimo de regras coerentes para todos os 
serviços de comunicação audiovisuais 
independentemente de serem programados 
ou a pedido.

Or. it

Justificação

A coerência de um grupo de regras é importante para uma concorrência dos serviços de 
comunicação audiovisuais baseados em diferentes tecnologias.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 38
CONSIDERANDO 6

(6) A Comissão adoptou uma Comunicação 
sobre o futuro da política europeia de 
regulação do audiovisual, na qual sublinha 
que a política de regulação no sector tem de 
salvaguardar um conjunto de interesses 
públicos, tais como a diversidade cultural, o 
direito à informação, a protecção dos 
menores e a defesa dos consumidores, agora 
e no futuro.

(6) A Comissão adoptou uma Comunicação 
sobre o futuro da política europeia de 
regulação do audiovisual, na qual sublinha 
que a política de regulação no sector tem de 
salvaguardar um conjunto de interesses 
públicos, tais como a diversidade cultural, o 
direito à informação e ao necessário 
pluralismo da mesma, a protecção dos 
menores e a defesa dos consumidores, agora 
e no futuro e o aumento do conhecimento e 
da informação do público.

Or. it

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
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Monica Frassoni

Alteração 39
CONSIDERANDO 6

(6) A Comissão adoptou uma Comunicação 
sobre o futuro da política europeia de 
regulação do audiovisual, na qual sublinha 
que a política de regulação no sector tem de 
salvaguardar um conjunto de interesses 
públicos, tais como a diversidade cultural, o 
direito à informação, a protecção dos 
menores e a defesa dos consumidores, agora 
e no futuro.

(6) A Comissão adoptou uma Comunicação 
sobre o futuro da política europeia de 
regulação do audiovisual, na qual sublinha 
que a política de regulação no sector tem de 
salvaguardar um conjunto de interesses 
públicos, tais como a diversidade cultural, o 
direito à informação, a protecção dos 
menores e a defesa dos consumidores, agora 
e no futuro, bem como a universalidade do 
acesso das categorias mais desfavorecidas.

Or. it

Justificação

A alteração tem como objectivo ter em conta os interesses das categorias desfavorecidas 
(pessoas com deficiência, idosos, etc.) no que respeita ao direito à informação.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 40
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) A promoção da competitividade da 
indústria europeia, de que o sector 
audiovisual é parte importante, é crucial 
para realizar os objectivos políticos da 
Estratégia de Lisboa. Para reforçar a 
competitividade do sector do audiovisual, é, 
portanto, necessário promover meios 
adequados de financiamento sob o quadro 
regulamentar apropriado. Por conseguinte, 
é fundamental que o sector do audiovisual 
seja dinâmico e rentável e, para isso, a 
legislação deve ser o menos interferente 
possível.

Or. en
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Justificação

Aditamento à alteração nº 6 do Deputado Gianni De Michelis. Para serem competitivos, os 
serviços de comunicação audiovisuais não devem ser sobrecarregados com legislação. 

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 41
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) O princípio do país de origem é
crucial para a emergência de um mercando 
pan-europeu do audiovisual, com um 
sector forte a produzir conteúdos europeus. 
Além disso, este princípio salvaguarda o 
direito dos espectadores de escolherem de 
entre uma ampla variedade de programas 
europeus.

Or. en

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 42
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) A estratégia de Lisboa, que quer 
promover uma economia competitiva, 
baseada no conhecimento, exige que se 
forneçam e se apoiem os investimentos 
infraestruturais no sector, a inovação nas 
novas tecnologias para a informação e a 
comunicação, através da investigação, a 
fim de promover no mercado europeu uma 
realidade industrial de radiotelevisão (na 
qual o audiovisual é uma parte importante) 
consistente e de alta produtividade.

Or. it

Alteração apresentada por Catherine Trautmann
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Alteração 43
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) Uma indústria europeia forte, 
incluindo o sector audiovisual tradicional e 
novo, correctamente regulada, apoiada em 
investimentos poderosos e em TIC eficazes, 
contribui para a realização da Estratégia de 
Lisboa, que quer fazer da União Europeia 
a economia do conhecimento mais 
competitiva e mais dinâmica até 2010. A 
presente regulamentação deve oferecer, no 
ambiente concorrencial da União, um 
equilíbrio regulamentar justo, o único que 
pode garantir a confiança das empresas 
com capacidade para investir e criar 
emprego.

Or. fr

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 44
CONSIDERANDO 6 TER (novo)

(6 ter) No contexto da Estratégia de Lisboa, 
é importante ter em conta o 
desenvolvimento da produção de conteúdos 
europeus, elaborando, sobretudo em 
matéria de propriedade intelectual e 
exploração de direitos, um quadro 
programático que equilibre as exigências 
de difusão e a distribuição dos conteúdos 
com a defesa das prerrogativas dos titulares 
dos direitos de autor.

Or. it

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 45
CONSIDERANDO 7
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(7) A Comissão adoptou a iniciativa “i2010: 
Sociedade da Informação Europeia para o 
crescimento e o emprego” para impulsionar o 
crescimento e a criação de empregos nas 
empresas de tecnologias da sociedade da 
informação e do sector dos média. A 
iniciativa i2010 é uma estratégia geral 
destinada a encorajar o desenvolvimento da 
economia digital, no contexto da 
convergência dos serviços, redes e 
equipamentos de informação e de 
comunicação, através da modernização e da 
implantação de todos os instrumentos 
políticos da UE: instrumentos 
regulamentares, investigação e parcerias com 
a indústria. A Comissão comprometeu-se a 
criar um quadro coerente para o mercado 
interno dos serviços da sociedade da 
informação e dos serviços de comunicação, 
através da modernização do quadro jurídico 
dos serviços audiovisuais, começando pela 
apresentação, em 2005, de uma proposta de 
modernização da Directiva «Televisão sem 
Fronteiras».

(7) A Comissão adoptou a iniciativa “i2010: 
Sociedade da Informação Europeia para o 
crescimento e o emprego” para impulsionar o 
crescimento e a criação de empregos nas 
empresas de tecnologias da sociedade da 
informação e do sector dos média. A 
iniciativa i2010 é uma estratégia geral 
destinada a encorajar a produção europeia 
de conteúdo e o desenvolvimento da 
economia digital, no contexto da 
convergência dos serviços, redes e 
equipamentos de informação e de 
comunicação, através da modernização e da 
implantação de todos os instrumentos 
políticos da UE: instrumentos 
regulamentares, investigação e parcerias com 
a indústria. A Comissão comprometeu-se a 
criar um quadro coerente para o mercado
interno dos serviços da sociedade da 
informação e dos serviços de comunicação, 
através da modernização do quadro jurídico 
dos serviços audiovisuais, começando pela 
apresentação, em 2005, de uma proposta de 
modernização da Directiva «Televisão sem 
Fronteiras».

Or. fr

Justificação

A produção europeia de conteúdo deve ser a ponta de lança da economia do conhecimento.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 46
CONSIDERANDO 9
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(9) A presente directiva reforça o respeito 
dos direitos fundamentais e é totalmente 
consonante com os princípios reconhecidos 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em particular o seu artigo 
11.º. Nesta matéria, a presente directiva em 
nada obsta a que os Estados-Membros 
apliquem as suas regras constitucionais 
relativas à liberdade de imprensa e à
liberdade de expressão nos meios de 
comunicação social.

(9) A presente directiva contribui para 
reforçar o respeito dos direitos fundamentais 
e é totalmente consonante com os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
particular o seu artigo 11.º. Nesta matéria, a 
presente directiva em nada obsta a que os 
Estados-Membros apliquem as suas regras 
constitucionais relativas à liberdade de 
imprensa e à liberdade de expressão nos 
meios de comunicação social.

Or. it

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 47
CONSIDERANDO 10

(10) Devido à introdução de um conjunto 
mínimo de obrigações harmonizadas nos 
artigos 3º-C a 3.º-H e nos domínios 
harmonizados na presente directiva, os 
Estados-Membros deixam de poder 
derrogar do princípio do país de origem no 
que respeita à protecção dos menores e ao 
combate ao incitamento ao ódio com base 
na raça, no sexo, na religião ou na 
nacionalidade e à violação da dignidade 
humana no respeitante às pessoas 
individualmente ou à protecção dos 
consumidores, como previsto no nº 4 do 
artigo 3.º da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

(10) A presente directiva introduz um 
conjunto mínimo de obrigações 
harmonizadas nos artigos 3º-C a 3.º-H para 
todos os serviços de comunicação 
audiovisuais no que respeita à protecção de 
menores, da dignidade humana e dos 
consumidores. São também aplicáveis as 
disposições da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade da 
informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno1

(“directiva sobre o comércio electrónico"), 
nomeadamente o princípio do país de 
origem e as normas aplicáveis à
responsabilidade (isenções da 
responsabilidade). Além disso, os Estados-
Membros dispõem ainda da possibilidade 
de adoptarem medidas por razões de defesa 
da ordem pública, nos termos do disposto 
nos nºs 3 a 5 do artigo 3º da Directiva 
relativa ao comércio electrónico.     

----------------------------
1 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
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Or. de

Justificação

Importa clarificar nos considerandos que os Estados-Membros continuam a dispor da 
possibilidade de adoptarem medidas nos termos dos nºs 3 a 5 do artigo 3º da Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (directiva relativa ao comércio 
electrónico) por razões da defesa da ordem pública.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 48
CONSIDERANDO 11

(11) A Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, nos termos do nº 3 
do seu artigo 1.º, não prejudica as medidas 
tomadas a nível comunitário ou nacional com 
vista a prosseguir objectivos de interesse 
geral, em especial as relacionadas com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual.

(11) A Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (directiva-quadro) 
criou um quadro jurídico uniforme para 
todas as redes e serviços de transmissão 
mas, nos termos do nº 3 do seu artigo 1º,
não prejudica as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, em 
especial as relacionadas com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual, segundo o princípio da 
neutralidade tecnológica que justifica a 
dissociação entre a regulamentação que 
rege a transmissão e a regulamentação que 
rege os conteúdos.

Or. fr

Justificação

O princípio da neutralidade tecnológica permite a total liberdade no desenvolvimento das 
tecnologias de transmissão que depende de normas e regulamentações adequadas e, por 
outro lado, confere um quadro coerente à regulamentação relativa ao conteúdo.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 49
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CONSIDERANDO 12

(12) Nenhuma disposição da presente 
directiva deverá obrigar ou encorajar os 
Estados-Membros a imporem novos sistemas 
de licenciamento ou de autorizações 
administrativas a qualquer tipo de meio de 
comunicação.

(12) Nenhuma disposição da presente 
directiva deverá obrigar ou encorajar os 
Estados-Membros a imporem novos sistemas 
de licenciamento ou de autorizações 
administrativas a qualquer tipo de meio de 
comunicação. Também as licenças ou 
autorizações administrativas não devem ser 
revogadas sem uma intervenção judicial 
prévia. 

Or. es

Justificação

A legislação europeia garante a liberdade de receber ou comunicar informações ou ideias 
sem ingerência das autoridades públicas. Não se pode retirar aos cidadãos o direito de 
receberem a informação pelo canal que habitualmente sintonizam sem uma intervenção 
judicial prévia. A protecção efectiva dos direitos e das liberdades fundamentais diz 
directamente respeito aos juízes e aos tribunais.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 50
CONSIDERANDO 13
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(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público, mas não abrangendo 
actividades não económicas, como sítios 
Web puramente privados

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público, mas não abrangendo 
actividades essencialmente não económicas, 
como sítios Web puramente privados, a 
distribuição e o intercâmbio de material 
audiovisual para exprimir opiniões 
pessoais, serviços que distribuam conteúdos 
audiovisuais produzidos por utilizadores 
destinados ao intercâmbio entre 
comunidades de interesses ou outros 
serviços não lineares que não tenham um 
impacto claro num número significativo de 
membros do público.

Or. en

Justificação

Esta clarificação contribuiria para assegurar os utilizadores de que a directiva não altera o 
modo como exploram o potencial criativo da Internet, incluindo o material audiovisual em 
linha, que deve ser regido unicamente pelo direito penal.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 51
CONSIDERANDO 13
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(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No 
entanto, o seu âmbito é limitado aos serviços 
tal como definidos pelo Tratado, 
abrangendo, por conseguinte, qualquer forma 
de actividade económica, incluindo a das 
empresas de serviço público, mas não 
abrangendo actividades não económicas, 
como sítios Web puramente privados.

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer a 
concepção editorial e a responsabilidade do 
fornecedor se exprimam numa grelha de 
programa ou num catálogo de selecção 
estabelecidos num quadro e segundo 
critérios profissionais. No entanto, o seu 
âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público.

Or. fr

Justificação

Alteração de especificação da responsabilidade do fornecedor.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 52
CONSIDERANDO 13

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal 
como definidos pelo Tratado, abrangendo, 
por conseguinte, qualquer forma de 
actividade económica, incluindo a das 
empresas de serviço público, mas não 
abrangendo actividades não económicas, 
como sítios Web puramente privados.

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o âmbito da presente directiva é limitado aos 
serviços de comunicação audiovisuais 
lineares, tal como definidos seguidamente e 
pelo Tratado, mas não abrangendo 
actividades não económicas, como 
conteúdos produzidos pelos utilizadores, 
sítios Web privados ou qualquer forma de 
correspondência privada, como mensagens 
de correio electrónico.

Or. en

Justificação
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É necessário alterar a definição de radiodifusão, de forma a incluir serviços que, embora 
idênticos aos de radiodifusão tradicionais programados, são entregues em plataformas 
diferentes. Todavia, convém indicar explicitamente que os conteúdos produzidos por 
utilizadores, sítios web privados, etc., não se encontram abrangidos.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 53
CONSIDERANDO 13

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público, mas não abrangendo 
actividades não económicas, como sítios 
Web puramente privados.

(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público, mas não abrangendo 
actividades não económicas, como sítios 
Web puramente privados, nem os serviços 
da sociedade da informação, tal como 
definidos no artigo 1º da Directiva 
98/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Julho de 1998, relativa
a um procedimento de informação no 
domínio das normas e regulamentações 
técnicas1.

______________
1 JO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que o âmbito da directiva compreende os serviços televisivos 
ou idênticos aos televisivos, tal como inicialmente pretendido e reconhece a diferença entre 
"meios de comunicação social” e "meios de comunicação personalizados".

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 54
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CONSIDERANDO 13 BIS (novo)

(13 bis) Importa definir como serviços não 
lineares as sequências repetitivas de 
conteúdos, os serviços equivalentes ao 
vídeo a pedido e a difusão ao vivo de 
acontecimentos.

Or. en

Justificação

As sequências repetitivas de conteúdos e os serviços equivalentes ao vídeo a pedido 
representam para o utilizador o mesmo que um serviço não linear, pelo que deveriam ser 
tratados da mesma forma. Baseiam-se é em diferentes tecnologias. O horário da difusão ao 
vivo de um acontecimento é determinado pelo organizador do evento e não pelo prestador do 
serviço de comunicação audiovisual. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 55
CONSIDERANDO 14
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(14) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange os meios de 
comunicação social na sua função de 
informar, distrair e educar, mas exclui 
qualquer forma de correspondência privada, 
como mensagens de correio electrónico 
enviadas a um número limitado de 
destinatários. A definição também exclui 
todos os serviços que não visam a 
distribuição de conteúdos audiovisuais, ou 
seja, em que qualquer conteúdo audiovisual é
meramente acessório para o serviço e não o 
seu objectivo principal. São exemplos disso 
os sítios Web que contêm elementos 
audiovisuais apenas de um modo marginal, 
como elementos gráficos animados, 
pequenos spots publicitários ou informações 
relativas a um produto ou um serviço não 
audiovisual.

(14) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange os meios de 
comunicação social na sua função de 
informar, distrair, educar e, em particular, 
contribuir para formar a opinião pública, 
mas exclui qualquer forma de 
correspondência privada, como mensagens 
de correio electrónico enviadas a um número 
limitado de destinatários. A definição 
também exclui todos os serviços que não 
visam a distribuição de conteúdos 
audiovisuais, ou seja, em que qualquer 
conteúdo audiovisual é meramente acessório 
para o serviço e não o objectivo principal 
desse serviço. São exemplos disso os sítios 
Web que contêm elementos audiovisuais 
apenas de um modo marginal, como 
elementos gráficos animados, pequenos spots 
publicitários ou informações relativas a um 
produto ou um serviço não audiovisual. 
Outros exemplos são os jogos em linha, 
desde que o objectivo principal dos serviços 
de comunicação audiovisuais não seja 
atingido, e os motores de busca, quando a 
distribuição de conteúdos audiovisuais não 
seja o objectivo principal, mesmo que o 
resultado das pesquisas seja, 
ocasionalmente, a ofertas de conteúdos 
audiovisuais.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, a contribuição para a formação da opinião pública (na 
acepção lata) é utilizada como critério para distinguir entre serviços “de comunicação 
social” e outros serviços de comunicação. Além disso, esta definição dos serviços de 
comunicação audiovisuais assenta nas orientações relativas ao conteúdo. Como a própria 
Comissão salientou, a directiva não deve abranger actividades não económicas. Os sítios 
Web privados, mas também outros conteúdos privados, como os blogues, não devem ser 
regulamentados. O mesmo se deverá aplicar aos conteúdos semiprivados, como a informação 
de clubes locais ou de manifestações escolares, em conformidade, aliás, com a definição de 
serviços prevista no artigo 50º do Tratado. Por tal motivo, o texto deve excluir expressamente 
esses conteúdos do seu âmbito de aplicação.
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 56
CONSIDERANDO 14

(14) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange os meios de 
comunicação social na sua função de 
informar, distrair e educar, mas exclui 
qualquer forma de correspondência privada, 
como mensagens de correio electrónico 
enviadas a um número limitado de 
destinatários. A definição também exclui 
todos os serviços que não visam a 
distribuição de conteúdos audiovisuais, ou 
seja, em que qualquer conteúdo audiovisual é
meramente acessório para o serviço e não o 
seu objectivo principal. São exemplos disso 
os sítios Web que contêm elementos 
audiovisuais apenas de um modo marginal, 
como elementos gráficos animados, 
pequenos spots publicitários ou informações 
relativas a um produto ou um serviço não 
audiovisual.

(14) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange os meios de 
comunicação social na sua função de 
informar, distrair e educar, mas exclui 
qualquer forma de correspondência privada, 
como mensagens de correio electrónico 
enviadas a um número limitado de 
destinatários. Não inclui os serviços da 
sociedade da informação definidos no 
artigo 1º da Directiva 98/48/CE. A definição 
também exclui todos os serviços que não 
visam a distribuição de conteúdos 
audiovisuais, ou seja, em que qualquer 
conteúdo audiovisual é meramente acessório 
para o serviço e não o seu objectivo 
principal. São exemplos disso os motores de 
busca, os sítios Web que contêm elementos 
audiovisuais apenas de um modo marginal, 
como elementos gráficos animados, 
pequenos spots publicitários ou informações 
relativas a um produto ou um serviço não 
audiovisual.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que o âmbito da directiva compreende os serviços televisivos 
ou idênticos aos televisivos, tal como inicialmente pretendido e reconhece a diferença entre 
"meios de comunicação social” e "meios de comunicação personalizados".

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 57
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)
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(14 bis) O grau de impacto das empresas de 
radiodifusão na sociedade só pode ser 
atingido pelos serviços a pedido que visam 
o mesmo mercado de comunicação social. 
Os serviços a pedido que visam um 
mercado de comunicação social devem 
propor uma lista de programas televisivos 
devidamente diversificada. As normas que 
visam salvaguardar os objectivos de 
interesse público e evitar distorções da 
concorrência entre serviços lineares e não 
lineares devem, por isso, ser unicamente 
aplicáveis aos serviços não lineares que 
proponham uma lista dessa natureza.  

Or. en

Justificação

O alargamento do âmbito de aplicação da directiva foi parcialmente justificado em nome de 
uma suposta necessidade de atingir condições de concorrência equitativas entre as empresas 
de radiodifusão tradicionais e os prestadores de serviços não lineares. Consequentemente, só
devem ser impostas obrigações aos prestadores de serviços não lineares que ocupem o 
mesmo mercado que as empresas de radiodifusão tradicionais. Nos considerandos 13 e 14 da 
proposta da Comissão, refere-se que a directiva apenas deve ser aplicável aos serviços 
audiovisuais com carácter de "comunicação social".

O aditamento ao considerando 14 ajuda a definir esta intenção no sector não linear. Só os 
serviços com uma oferta de programas diversificada estará em posição de visar o mesmo 
mercado de comunicação social que as empresas de radiodifusão tradicionais. O direito 
comunitário em matéria de concorrência associa a definição de mercado, em parte, ao 
potencial de substituibilidade do lado da oferta. No domínio dos serviços audiovisuais, este 
potencial está limitado pelo tempo e pelo dinheiro necessários para compor uma lista de 
programas diversificada.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 58
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)
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(14 bis) Existem várias diferenças técnicas 
e jurídicas entre os serviços de radiodifusão 
tradicionais e os serviços Internet. As 
definições de serviços constantes da 
presente directiva, por conseguinte, só
devem ser aplicáveis para efeitos da 
presente directiva, sem prejuízo do âmbito 
de aplicação e do regime de direitos 
subjacentes regidos por outra legislação 
pertinente.

Or. en

Justificação

Ao contrário dos serviços de radiodifusão tradicionais, os serviços Internet não estão 
necessariamente limitados pelo seu alcance territorial, sendo o nível de controlo dos 
prestadores de serviços Internet sobre a disseminação do conteúdo consideravelmente mais 
elevado do que o das empresas de radiodifusão tradicionais. Ademais, a estrutura e a 
natureza das duas categorias de serviços diferem de tal modo que uma equiparação dos 
serviços Internet aos serviços de radiodifusão seria na maior parte dos casos irrealista e, por 
conseguinte, impossível de aplicar e implementar na prática. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 59
CONSIDERANDO 15

(15) A presente directiva não abrange as 
versões electrónicas de jornais e revistas.

(15) A presente directiva não abrange as 
versões electrónicas de jornais, revistas, 
jornais ou livros quando o conteúdo visual 
seja em grande parte estático.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 60
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CONSIDERANDO 16

(16) O termo “audiovisual” refere-se a 
imagens em movimento com ou sem som, 
incluindo, por conseguinte, os filmes mudos, 
mas não abrangendo a transmissão áudio 
nem a rádio.

(16) Para efeitos da presente directiva, o 
termo “audiovisual” refere-se a imagens em 
movimento com ou sem som, incluindo, por 
conseguinte, os filmes mudos, mas não 
abrangendo a transmissão áudio nem a rádio.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária, uma vez que o termo “audiovisual" inclui a rádio noutros actos 
jurídicos, como é o caso da classificação de serviços no OMC/GATS.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 61
CONSIDERANDO 16 BIS (novo)

(16 bis) Um serviço de comunicação 
audiovisual é composto por programas, isto 
é, uma série coerente de imagens 
animadas, combinadas ou não com som, 
sob uma responsabilidade editorial, que são 
distribuídos por um fornecedor de serviços 
de comunicação audiovisuais dentro de 
uma grelha de programação estabelecida 
ou que são reunidos num catálogo.

Or. fr

Justificação

A alteração da especificação sobre o serviço de comunicação audiovisual.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 62
CONSIDERANDO 18
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(18) Para além da definição de publicidade e 
de televendas, é introduzida uma definição 
mais alargada de comunicações audiovisuais 
comerciais. Essa definição abrange as 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de 
comunicação audiovisuais e que se destinam 
a promover, directa ou indirectamente, 
produtos, serviços ou a imagem de uma 
pessoa singular ou colectiva que exerce uma 
actividade económica, não incluindo, por 
conseguinte, os anúncios de serviço público 
nem os apelos à generosidade social 
transmitidos gratuitamente.

(18) Para além da definição de publicidade e 
de televendas, é introduzida uma definição 
mais alargada de comunicações audiovisuais 
comerciais. Essa definição abrange as 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que são transmitidas como parte dos
serviços de comunicação audiovisuais 
lineares e que se destinam a promover, 
directa ou indirectamente, produtos, serviços 
ou a imagem de uma pessoa singular ou 
colectiva que exerce uma actividade 
económica, não incluindo, por conseguinte, 
os anúncios de serviço público nem os apelos 
à generosidade social transmitidos 
gratuitamente.

Or. en

Justificação

Restringir a definição às comunicações comerciais audiovisuais lineares minimizará a 
margem de confusão com definições de comunicações comerciais noutra legislação 
comunitária, como as constantes da Directiva e-Comércio e da Directiva relativa à
privacidade e às comunicações electrónicas.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 63
CONSIDERANDO 19 BIS (novo)

Para promover uma indústria europeia do 
audiovisual forte, competitiva e integrada e 
promover o pluralismo dos meios de 
comunicação social em toda a União 
Europeia, é essencial que apenas um 
Estado-Membro tenha jurisdição sobre o 
prestador de serviços de comunicação 
audiovisuais. Por conseguinte, o critério do 
estabelecimento utilizado para determinar 
essa jurisdição deve permanecer o 
estabelecido na Directiva 97/36/CE.

Or. en
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Justificação

Tem em vista reforçar o princípio do país de origem e, especificamente, reforçar as actuais 
definições de estabelecimento e jurisdição que até à data têm funcionado eficazmente para 
facilitar a radiodifusão transfronteiriça.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 64
CONSIDERANDO 19 BIS (novo)

(19 bis) Dado que o respeito do pluralismo 
na informação é um princípio fundamental 
da União Europeia, os Estados-Membros 
devem impedir o aparecimento de uma 
posição dominante que afectará este 
princípio e devem garantir a liberdade de 
informação através de disposições 
adequadas que garantam um acesso não 
discriminatório às ofertas de serviços de 
comunicação audiovisuais que sejam de 
interesse público.

Or. fr

Justificação

O respeito do pluralismo na informação deve traduzir-se em disposições adequadas tais 
como o "must carry".

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 65
CONSIDERANDO 20
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(20) A evolução tecnológica, sobretudo no 
que respeita aos programas digitais por 
satélite, obriga à adaptação dos critérios 
subsidiários para garantir uma 
regulamentação adequada e uma aplicação 
efectiva e para conferir aos operadores um 
verdadeiro poder sobre o conteúdo dos 
serviços de conteúdo audiovisual.

Suprimido

Or. es

Justificação

Na era digital, o controlo dos conteúdos por parte dos consumidores é cada vez maior e, 
consequentemente, a sua segurança é cada vez menor. Não faz sentido reforçar o 
intervencionismo sobre os conteúdos quando o pluralismo é cada vez maior.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 66
CONSIDERANDO 21 BIS (NOVO)

(21 bis) Na definição "equipamento de 
consumo normal" importa incluir o 
funcionamento para garantir serviços de 
comunicação audiovisuais acessíveis às 
pessoas com deficiência e aos idosos. O 
acesso a esses serviços deve incluir, 
nomeadamente, a linguagem gestual, a 
legendagem, a descrição acústica das 
imagens, a legendagem acústica e um guia 
para os menus facilmente operacional e 
compreensível.

Or. it

Justificação

A definição de "equipamento de consumo normal" deve ter igualmente em conta os critérios 
de acesso para as pessoas com deficiência e os idosos.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 67
CONSIDERANDO 24

(24) Nos termos da presente directiva, não 
obstante a aplicação do princípio do país de 
origem, os Estados-Membros continuam a 
poder tomar medidas que restrinjam a 
liberdade de circulação das emissões 
televisivas, mas apenas em certas condições 
mencionadas no seu artigo 2.º-A e segundo o 
procedimento nela previsto. No entanto, o 
Tribunal de Justiça Europeu tem afirmado 
repetidamente que qualquer restrição à
liberdade de prestar serviços, como todas as 
derrogações de um princípio fundamental do 
Tratado, deve ser interpretada de forma 
estrita.

(24) Nos termos da presente directiva, não 
obstante a aplicação do princípio do país de 
origem, os Estados-Membros continuam a 
poder tomar medidas que restrinjam a 
liberdade de circulação dos serviços de 
comunicação audiovisual, mas apenas em 
certas condições mencionadas no seu artigo 
2.º-A e segundo o procedimento nela 
previsto. No entanto, o Tribunal de Justiça 
Europeu tem afirmado repetidamente que 
qualquer restrição à liberdade de prestar 
serviços, como todas as derrogações de um 
princípio fundamental do Tratado, deve ser 
interpretada de forma estrita.

Or. en

Justificação

O artigo 2º bis deve cobrir todos os serviços de comunicação audiovisual.

Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 68
CONSIDERANDO 25
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(25) Na sua Comunicação ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – “Legislar melhor para 
o crescimento e o emprego na União 
Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que deverá
determinar em especial se, para um dado 
sector ou problema, a legislação é a solução 
preferível ou se devem ser consideradas 
alternativas como a co-regulação ou a 
auto-regulação. Para a co-regulação e a 
auto-regulação, o Acordo Interinstitucional 
“Legislar melhor” prevê definições, 
critérios e procedimentos acordados. A 
experiência mostra que a aplicação de 
instrumentos de co- e de auto-regulação de 
acordo com as diferentes tradições 
jurídicas dos Estados-Membros pode
contribuir de forma importante para 
garantir um elevado nível de protecção dos 
consumidores.

(25) Na sua Comunicação ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – “Legislar melhor para 
o crescimento e o emprego na União 
Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que deverá
determinar em especial se, para um dado 
sector ou problema, a legislação é a solução 
preferível ou se devem ser consideradas 
alternativas como a co-regulação ou a 
auto-regulação. A prossecução dos 
objectivos de interesse público no domínio 
dos serviços não lineares será mais eficaz 
se tiver o apoio activo dos próprios 
prestadores de serviços. Os 
Estados-Membros são encorajados a fazer 
um vasto uso de regimes de auto-regulação 
transparentes e amplamente partilhados em 
todos os domínios da presente directiva 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
comunicação audiovisuais. A 
auto-regulação pode constituir um método 
alternativo para aplicar determinadas 
disposições da presente directiva, mas não 
substituir por completo a obrigação das 
autoridades legislativas, pelo que a 
co-regulação proporciona o necessário "elo 
jurídico" entre a auto-regulação e o 
legislador nacional As características 
específicas da legislação nacional em 
matéria de meios de comunicação social de 
cada um dos Estados-Membros devem ser 
respeitadas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem encorajar os regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela directiva. Se o fizerem, os regimes devem ser amplamente aceitáveis para 
os principais interessados e proporcionar uma aplicação eficaz. Se os Estados-Membros 
confiarem a tarefa de realizar os objectivos da directiva a organismos de auto-regulação, o 
mecanismo de delegação deve ser suficientemente claro.
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Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 69
CONSIDERANDO 25

(25) Na sua Comunicação ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – “Legislar melhor para 
o crescimento e o emprego na União 
Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que deverá
determinar em especial se, para um dado 
sector ou problema, a legislação é a solução 
preferível ou se devem ser consideradas 
alternativas como a co-regulação ou a 
auto-regulação. Para a co-regulação e a 
auto-regulação, o Acordo Interinstitucional 
“Legislar melhor” prevê definições, critérios 
e procedimentos acordados. A experiência 
mostra que a aplicação de instrumentos de co- 
e de auto-regulação de acordo com as 
diferentes tradições jurídicas dos Estados-
Membros pode contribuir de forma 
importante para garantir um elevado nível de 
protecção dos consumidores.

(25) Na sua Comunicação ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – “Legislar melhor para 
o crescimento e o emprego na União 
Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que deverá
determinar em especial se, para um dado 
sector ou problema, a legislação é a solução 
preferível ou se devem ser consideradas 
alternativas como a co-regulação ou a auto-
regulação. Para a co-regulação e a auto-
regulação, o Acordo Interinstitucional 
“Legislar melhor” prevê definições, critérios 
e procedimentos acordados. A experiência 
mostra que a aplicação de instrumentos de co- 
e de auto-regulação de acordo com as 
diferentes tradições jurídicas dos Estados-
Membros pode contribuir de forma 
importante para garantir um elevado nível de 
protecção dos consumidores.

As medidas para atingir os objectivos de 
interesse público no sector dos serviços de 
novos meios de comunicação audiovisuais 
serão mais eficazes se forem tomadas com 
o apoio activo dos fornecedores desses 
serviços. Os Estados-Membros podem, 
assim, utilizar mais amplamente 
mecanismos de co-regulação transparentes 
e aplicados em comum, em particular no 
que respeita aos serviços não lineares.

Os instrumentos de co-regulação e de 
auto-regulação devem ser utilizados para a 
aplicação da presente directiva no respeito 
da mesma, bem como das tradições 
jurídicas dos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação 
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Esta alteração precisa a complementaridade entre a regulação decorrente da directiva e 
aplicada nos Estados-Membros e a co-regulação e a auto-regulação.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 70
CONSIDERANDO 25

(25) Na sua Comunicação ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu – “Legislar 
melhor para o crescimento e o emprego na 
União Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que 
deverá determinar em especial se, para um 
dado sector ou problema, a legislação é a 
solução preferível ou se devem ser 
consideradas alternativas como a 
co-regulação ou a auto-regulação. Para a 
co-regulação e a auto-regulação, o Acordo 
Interinstitucional “Legislar melhor” prevê
definições, critérios e procedimentos 
acordados. A experiência mostra que a 
aplicação de instrumentos de co- e de 
auto-regulação de acordo com as diferentes 
tradições jurídicas dos Estados-Membros 
pode contribuir de forma importante para 
garantir um elevado nível de protecção dos 
consumidores.

(25) A experiência mostra que a aplicação de 
instrumentos de co- e de auto-regulação de 
acordo com as diferentes tradições jurídicas 
dos Estados-Membros pode contribuir de 
forma importante para garantir um elevado 
nível de audiência e de protecção dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Os textos a que o considerando se refere, em particular o Acordo Interinstitucional “Legislar 
melhor” refere que “a Comissão deve zelar para que os mecanismos de co-regulação e 
auto-regulação não sejam aplicáveis quando estão em jogo os direitos fundamentais ou 
opções políticas importantes, nem nas situações em que as regras devem ser aplicadas 
uniformemente em todos os Estados-Membros”. A referência explícita ao Acordo pode gerar 
confusão quanto à possibilidade de aplicar o mecanismo de co-regulação em domínios 
cobertos pela directiva que indiscutivelmente incluem “opções políticas importantes” ou 
direitos fundamentais, como, por exemplo, a protecção da dignidade humana (ver 
considerando 30, que justifica a harmonização da directiva com base na necessidade de 
assegurar um elevado nível de protecção dos objectivos de interesse geral). 
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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 71
CONSIDERANDO 25

(25) Na sua Comunicação ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu – “Legislar 
melhor para o crescimento e o emprego na 
União Europeia”1, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que 
deverá determinar em especial se, para um 
dado sector ou problema, a legislação é a 
solução preferível ou se devem ser 
consideradas alternativas como a 
co-regulação ou a auto-regulação. Para a 
co-regulação e a auto-regulação, o Acordo 
Interinstitucional “Legislar melhor”2 prevê
definições, critérios e procedimentos 
acordados. A experiência mostra que a 
aplicação de instrumentos de co- e de 
auto-regulação de acordo com as diferentes 
tradições jurídicas dos Estados-Membros 
pode contribuir de forma importante para 
garantir um elevado nível de protecção dos 
consumidores.

(25) A experiência tem mostrado que a 
aplicação de instrumentos de co- e de 
auto-regulação de acordo com as diferentes 
tradições jurídicas dos Estados-Membros 
pode contribuir de forma importante para 
garantir um elevado nível de audiência e de 
protecção dos consumidores.

_____________
1 COM(2005) 97.
2 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Justificação

A definição de co-regulação no Acordo Interinstitucional “Legislar melhor” só prevê uma 
maneira de estabelecer um regime de auto-regulação, mas não corresponde a uma série de 
modelos de auto-regulação e co-regulação já existentes em toda a Europa. Dado que a 
co-regulação e a auto-regulação têm sido bem sucedidas não seria positivo adoptar 
definições restritivas. 

Alteração apresentada por John Purvis
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Alteração 72
CONSIDERANDO 25 BIS (novo)

(25 bis) A prossecução dos objectivos de 
interesse público no domínio dos serviços 
não lineares será mais eficaz se tiver o 
apoio activo dos próprios prestadores de 
serviços. Os Estados Membros são 
encorajados a fazer um vasto uso de 
regimes de auto-regulação e co-regulação 
transparentes e amplamente partilhados. 

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 73
CONSIDERANDO 26

(26) As empresas de radiodifusão podem 
adquirir direitos exclusivos de transmissão de 
programas de entretenimento que cubram 
eventos de interesse público. No entanto, é
essencial promover o pluralismo através da 
diversidade de produção e programação de 
notícias em toda a União Europeia e 
respeitar os princípios reconhecidos pelo 
artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(26) As empresas de radiodifusão podem 
adquirir direitos exclusivos de transmissão de 
programas de entretenimento que cubram 
eventos de interesse público. No entanto, é
essencial promover o pluralismo através da 
diversidade de produção e programação de
notícias em toda a União Europeia e 
respeitar os princípios reconhecidos pelo 
artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Desde que 
os Estados-Membros estejam, para o efeito, 
autorizados a elaborar listas de eventos de 
grande interesse público, os quais não 
tenham de ser difundidos numa base de 
exclusividade, cabe a cada Estado-Membro 
decidir se elabora ou não essa lista, que 
eventos considera com tendo um grande 
interesse público, a forma como deve ser 
definido o conceito de “parte substancial 
do público” e de que forma a informação 
deve estar disponível.

Or. de

Justificação

Cada Estado-Membro deve ter a possibilidade de decidir dos eventos que considera serem 
dotados de grande interesse para a sociedade, da definição de “parte substancial do público" 
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e da forma como disponibiliza as notícias. 

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 74
CONSIDERANDO 26

(26) As empresas de radiodifusão podem 
adquirir direitos exclusivos de transmissão de 
programas de entretenimento que cubram 
eventos de interesse público. No entanto, é
essencial promover o pluralismo através da 
diversidade de produção e programação de 
notícias em toda a União Europeia e 
respeitar os princípios reconhecidos pelo 
artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(26) As empresas de radiodifusão podem 
adquirir direitos exclusivos de transmissão de 
programas de entretenimento que cubram 
eventos de interesse público. No entanto, é
essencial promover o pluralismo através da 
diversidade de produção e programação de 
notícias em toda a União Europeia e 
respeitar os princípios reconhecidos pelo 
artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, de modo a 
permitir a recepção de livre acesso por 
parte dos utilizadores dos acontecimentos 
mais relevantes em cada Estado-Membro, 
no respeito da legislação nacional. 
Considera-se que existe uma recepção de 
livre acesso, quando mais de 95% dos 
utilizadores de cada Estado-Membro 
possam receber com nítida e directamente o 
sinal sem necessidade de instalar um 
dispositivo nos seus lares nem proceder a 
modificações suplementares nas infra-
estruturas existentes no edifício em que 
reside.

Or. es

Justificação

O conceito de "recepção de livre acesso" implica o cumprimento de duas condições: o 
carácter gratuito do serviço (não ter que pagar para aceder ao mesmo) e que qualquer 
cidadão (o mais próximo possível de 100%) possa beneficiar do serviço.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 75
CONSIDERANDO 27
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(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público devem conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
como agências noticiosas, sempre que estes 
ajam directamente em nome de empresas de 
radiodifusão autorizadas, o direito de 
utilização de curtos excertos para efeitos de 
programação de notícias gerais, em 
condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, tendo na devida conta os 
direitos exclusivos. Tais condições deverão 
ser comunicadas atempadamente antes da 
ocorrência do evento de interesse público, de 
modo a dar aos outros interessados tempo 
suficiente para exercerem esse direito. Em 
regra, os pequenos excertos não deverão 
exceder 90 segundos, deverão ser 
transmitidos antes do final do evento, ser 
emitidos mais de 36 horas depois do evento, 
ser utilizados para criar um arquivo 
público, ocultar o logótipo ou outro tipo de 
identificação da empresa de radiodifusão 
do país onde ocorre o evento. Os curtos 
excertos não deverão ser utilizados em 
serviços não lineares. Se uma outra 
empresa de radiodifusão no mesmo 
Estado-Membro tiver adquirido direitos de 
transmissão exclusivos para o evento em 
questão, o acesso terá de ser solicitado a 
essa empresa. Desta forma, os Estados-
Membros contribuem para pôr em prática a 
sua intenção declarada no artigo 9º da 
Convenção do Conselho da Europa sobre a 
Televisão Transfronteiras.

Or. en

Justificação

O direito de transmitir resumos é necessário para salvaguardar o direito dos cidadãos à
liberdade de informação. A proposta da Comissão sobre resumos de transmissões não é
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suficientemente ousada, uma vez que não estabelece um direito europeu em matéria de 
transmissão de resumos enquanto tal. Esse direito seria, porém, extremamente útil, 
especialmente para os pequenos prestadores de serviços de televisão de Estados-Membros de 
pequena dimensão. Criar um direito pan-europeu dos resumos de transmissões resolveria as 
deficiências do mercado sempre que as empresas de radiodifusão não consigam obter 
imagens de resumos noticiosos de grandes eventos públicos realizados noutros 
Estados-Membros para incluir na sua programação noticiosa geral. Uma vez que é
importante que este direito não ponha em causa o investimento em direitos exclusivos, os 
aditamentos propostos para o considerando 27 da proposta da Comissão tornaria, portanto, 
claro que o material obtido ao abrigo do mesmo direito dos resumos de transmissões só
poderia ser utilizado na programação noticiosa geral, em serviços de comunicação 
audiovisual lineares (tal como definidos no artigo 1), em circunstâncias extremamente 
limitadas. A proposta torna claro que o direito de radiodifusão de resumos noticiosos seria 
aplicado em toda a UE e ainda que, para além das empresas de radiodifusão televisiva, 
também intermediários, como as agências noticiosas, teriam direito a radiodifundir pequenos 
excertos, na condição de que operem directamente em nome da empresa de radiodifusão. 
Igualmente, clarifica as condições concretas em que isso se verificaria.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 76
CONSIDERANDO 27
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(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão:

- exceder 90 segundos,

- ser emitidos mais de 48 horas depois do 
evento,

- ser utilizados para criar um arquivo 
público,
- ocultar o logótipo ou outro tipo de 
identificação da empresa de radiodifusão 
do país onde ocorre o evento, nem

- ser utilizados para criar novos serviços 
não lineares.

Or. en

Justificação

Criar um direito pan-europeu dos resumos de transmissões resolveria as deficiências do 
mercado sempre que as empresas de radiodifusão não consigam obter imagens de resumos 
noticiosos de grandes eventos públicos realizados noutros Estados-Membros para incluir na 
sua programação noticiosa geral. Uma vez que é importante que este direito não ponha em 
causa o investimento em direitos exclusivos, os aditamentos propostos para o considerando 
27 da proposta da Comissão tornaria, portanto, claro que o material obtido ao abrigo do 
mesmo direito dos resumos de transmissões só poderia ser utilizado na programação 
noticiosa geral, em serviços de comunicação audiovisual lineares (tal como definidos no 
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artigo 1), em circunstâncias extremamente limitadas. As limitações propostas não só dão 
resposta às preocupações das entidades desportivas europeias e outras, como impediriam o 
reacondicionamento de material obtido ao abrigo do direito relativo aos resumos noticiosos 
para ser utilizado em serviços de entretenimento a pedido. Além disso, asseguraria a 
cobertura de eventuais custos marginais na disponibilização de material. A alteração 
baseia-se, entre outros, no Tratado Interestatal sobre Radiodifusão alemão.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 77
CONSIDERANDO 27

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de 
empresas de radiodifusão, o direito de 
utilização de curtos excertos para efeitos de 
programação de notícias gerais, em 
condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, tendo na devida conta os 
direitos exclusivos. Tais condições deverão 
ser comunicadas atempadamente antes da 
ocorrência do evento de interesse público, de 
modo a dar aos outros interessados tempo 
suficiente para exercerem esse direito. Em 
regra, os pequenos excertos não deverão 
exceder 90 segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas de radiodifusão 
estabelecidas num Estado-Membro deverão
ter o direito de utilização de curtos excertos 
para efeitos de programação de notícias 
gerais. Deverá ser concedido o acesso a 
curtos excertos com base em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias 
contra uma remuneração razoável, tendo 
na devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 1º, nº 6 [art. 3b, ponto 1]. 

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 78



AM\622816PT.doc 41/97 PE 376.424v01-00

PT

CONSIDERANDO 27

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários,
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e agências de 
imprensa, sempre que estas ajam em nome 
de empresas de radiodifusão, o direito de 
utilização de curtos excertos para efeitos de 
programação de notícias gerais, em 
condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, tendo na devida conta os 
direitos exclusivos. Tais condições deverão 
ser comunicadas atempadamente antes da 
ocorrência do evento de interesse público, de 
modo a dar aos outros interessados tempo 
suficiente para exercerem esse direito. Em 
regra, os pequenos excertos não deverão 
exceder 90 segundos.

Or. fr

Justificação

É preferível fazer referência às agências de imprensa do que à noção de intermediários, 
demasiado indefinida e que não se refere a garantias profissionais.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 79
CONSIDERANDO 27
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(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas 
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições de 
remunerações justas e não discriminatórias, 
tendo na devida conta os direitos exclusivos. 
Tais condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

Or. en

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 80
CONSIDERANDO 27 BIS (novo)

(27 bis) O direito à informação é apenas 
parcialmente reforçado pelas medidas 
previstas na presente directiva, que devem 
ser consideradas como primeiros elementos 
de uma nova perspectiva que deverá
gradualmente analisar de um modo mais 
sistemático as formas e os meios através 
dos quais ampliar os direitos dos cidadãos 
ao acesso às informações e aos conteúdos, 
que constituem um património comum de 
ideias e de conhecimento.

Or. it
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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 81
CONSIDERANDO 28

(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à escolha e 
ao controlo que o utilizador pode exercer e 
ao impacto que têm na sociedade. Por isso 
se justifica a imposição de uma 
regulamentação mais branda aos serviços 
não lineares, que apenas têm de cumprir as 
regras mínimas previstas nos artigos 3º-C a 
3.º-H.

(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à escolha e 
ao controlo que o utilizador pode exercer e 
ao impacto que têm na sociedade, bem como 
nos mecanismos mais bem utilizados para 
realizar os objectivos de interesse público. 
O mercado para estes serviços encontra-se 
numa fase inicial de desenvolvimento, não 
sendo possível prever de forma fiável a sua 
evolução futura. É portanto adequado que, 
como "serviços da sociedade da 
informação", os serviços não lineares 
continuem a ser cobertos pela Directiva 
e-Comércio e que o regime de 
auto-regulação seja incrementado, de 
forma a realizar os objectivos de interesse 
público, como a protecção dos 
consumidores, dos menores e das minorias 
vulneráveis.

Or. en

Justificação

Os serviços não lineares já se encontram regulamentados pela Directiva e-Comércio. Um 
estrato suplementar de legislação neste sector emergente poderia ser prejudicial e 
desnecessário, uma vez que a legislação geral e a auto-regulação parecem funcionar bem, 
por exemplo, no que se refere à protecção de menores e à prevenção do incitamento ao ódio.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 82
CONSIDERANDO 28
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(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à escolha e 
ao controlo que o utilizador pode exercer e 
ao impacto que têm na sociedade. Por isso 
se justifica a imposição de uma 
regulamentação mais branda aos serviços 
não lineares, que apenas têm de cumprir as 
regras mínimas previstas nos artigos 3º-C a 
3.º-H.

(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à
possibilidade de escolha do utilizador. Esta 
situação pode, nalguns casos, justificar
uma regulamentação mais branda dos 
serviços não lineares, que têm, de qualquer 
modo, de cumprir as regras mínimas 
previstas nos artigos 3º-C a 3.º-H.

Or. it

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 83
CONSIDERANDO 30

(30) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, as medidas previstas na 
presente directiva limitam-se ao mínimo 
estritamente necessário para alcançar o 
objectivo do correcto funcionamento do 
mercado interno. Nas matérias em que é
necessária uma acção a nível comunitário, e a 
fim de garantir a existência de um espaço 
verdadeiramente sem fronteiras internas para 
os serviços de comunicação audiovisuais, a 
directiva deve assegurar um elevado nível de 
protecção dos objectivos de interesse geral, 
em especial a protecção dos menores e da 
dignidade humana.

(30) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, as medidas previstas na 
presente directiva limitam-se ao mínimo 
estritamente necessário para alcançar o 
objectivo do correcto funcionamento do 
mercado interno. Nas matérias em que é
necessária uma acção a nível comunitário, e a 
fim de garantir a existência de um espaço 
verdadeiramente sem fronteiras internas para 
os serviços de comunicação audiovisuais, a 
directiva deve assegurar um elevado nível de 
protecção dos objectivos de interesse geral, 
em especial a protecção dos menores, dos 
direitos das pessoas com deficiências, em 
particular, das pessoas com problemas 
visuais e auditivos, e da dignidade humana.

Or. en

Justificação

Os direitos das pessoas com deficiência e/ou os idosos devem também ser tidos em conta.

Alteração apresentada por John Purvis
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Alteração 84
CONSIDERANDO 31

(31) Os conteúdos e os comportamentos 
lesivos nos serviços de comunicação 
audiovisuais continuam a ser uma 
preocupação para os legisladores, a indústria 
e os cidadãos enquanto pais. Haverá
igualmente novos desafios, relacionados 
sobretudo com as novas plataformas e os 
novos produtos. Por conseguinte, haverá que 
introduzir regras destinadas a proteger o 
desenvolvimento físico, mental e moral dos 
menores e a dignidade humana em todos os 
serviços de comunicação audiovisuais e nas 
comunicações audiovisuais comerciais.

(31) Os conteúdos e os comportamentos 
lesivos nos serviços de comunicação 
audiovisuais continuam a ser uma 
preocupação para os legisladores, a indústria 
e os cidadãos enquanto pais. Haverá
igualmente novos desafios, relacionados 
sobretudo com as novas plataformas e os 
novos produtos. Por conseguinte, haverá que 
proteger o desenvolvimento físico, mental e 
moral dos menores e a dignidade humana em 
todos os serviços de comunicação 
audiovisuais e nas comunicações 
audiovisuais comerciais. Só serão 
permissíveis regras comunitárias ou 
nacionais para alcançar o necessário nível 
de protecção quando não esteja disponível 
uma protecção jurídica normal e as 
mesmas não poderão impedir a prevalência 
do princípio do país de origem.

Or. en

Justificação

A legislação geral deveria proteger contra este tipo de abuso. Sempre que assim não 
aconteça, os reguladores nacionais devem poder adoptar medidas. No entanto, o princípio do 
país de origem deve prevalecer sempre. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 85
CONSIDERANDO 32
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(32) Deverá haver o cuidado de estabelecer 
um equilíbrio entre as medidas tomadas para 
proteger os menores e a dignidade humana e 
o direito fundamental à liberdade de 
expressão consagrada na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Tais 
medidas deverão, pois, ter por objectivo 
garantir um nível adequado de protecção dos 
menores, em especial no que respeita aos 
serviços não lineares, mas não banir os 
conteúdos para adultos em si mesmos.

(32) Deverá haver o cuidado de estabelecer 
um equilíbrio entre as medidas tomadas para 
proteger os menores e a dignidade humana e 
o direito fundamental à liberdade de 
expressão consagrada na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Tais 
medidas deverão, pois, ter por objectivo 
garantir um nível adequado de protecção dos 
menores, em especial no que respeita aos 
serviços lineares, mas não banir os conteúdos 
para adultos em si mesmos.

Or. en

Justificação

A presente directiva deveria regulamentar os serviços lineares que não os serviços não 
lineares.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 86
CONSIDERANDO 33 BIS (novo)

(33 bis) Para obter um nível adequado de 
protecção de menores as autoridades 
regulamentares nacionais deveriam 
determinar faixas horárias para as 
crianças e definir os programas que a elas 
se destinam.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma definição uniforme, à escala europeia, de “crianças” e de “programas 
infantis” para efeitos da presente directiva, é necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais definam claramente as faixas horárias sempre que sejam aplicáveis normas de 
protecção mais elevadas.

Alteração apresentada por Eluned Morgan
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Alteração 87
CONSIDERANDO 35

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, 
contribuindo desse modo activamente para 
promover a diversidade cultural. Será
importante reexaminar regularmente a 
aplicação das disposições relativas à
promoção de obras europeias pelos serviços 
de comunicação audiovisuais. No quadro 
dos relatórios mencionados no nº 3 do 
artigo 3.º-F, os Estados-Membros deverão 
também ter em conta, nomeadamente, a 
contribuição de tais serviços para a 
produção e a aquisição de direitos de obras 
europeias e a percentagem de obras 
europeias no catálogo de serviços de 
comunicação audiovisuais, assim como o 
consumo efectivo pelos utilizadores das 
obras europeias propostas por esses 
serviços.

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente considerando deve ser suprimido, uma vez que impõe demasiados encargos aos 
serviços não lineares. Os serviços não lineares estão, de facto, bem colocados para assegurar 
uma alta distribuição de obras europeias. Sem as restrições de um espectro reduzido ou 
grandes obstáculos à entrada, e com as capacidades complementares de busca algorítmica e 
social, os serviços não lineares podem proporcionar conteúdos culturais e linguísticos 
específicos, desde que não se verifiquem custos de observância desnecessários. Os serviços 
não lineares podem, por isso, assegurar a promoção cultural, a pluralidade dos meios de 
comunicação e vastas audiências à escala global para os conteúdos europeus, sem que sejam 
necessárias quotas. Os Estados-Membros quererão continuar a promover a produção de 
obras culturais, mas isso poderá ser obtido com a mesma eficácia através de mecanismos de 
apoio nacionais e comunitários que não distorçam o mercado.

Alteração apresentada por John Purvis
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Alteração 88
CONSIDERANDO 35

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, 
contribuindo desse modo activamente para 
promover a diversidade cultural. Será
importante reexaminar regularmente a 
aplicação das disposições relativas à
promoção de obras europeias pelos serviços 
de comunicação audiovisuais. No quadro 
dos relatórios mencionados no nº 3 do 
artigo 3.º-F, os Estados-Membros deverão 
também ter em conta, nomeadamente, a 
contribuição de tais serviços para a 
produção e a aquisição de direitos de obras 
europeias e a percentagem de obras 
europeias no catálogo de serviços de 
comunicação audiovisuais, assim como o 
consumo efectivo pelos utilizadores das 
obras europeias propostas por esses 
serviços.

(35) Será importante reexaminar 
regularmente a aplicação das disposições 
relativas à promoção de obras europeias 
pelos serviços de comunicação audiovisuais.

Or. en

Justificação

Os serviços não lineares devem permanecer excluídos do âmbito da presente directiva. Além 
disso, é demasiado cedo para impor quotas aos serviços emergentes que também podem 
obstar à sua especialização.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 89
CONSIDERANDO 35
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(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais. No quadro dos relatórios 
mencionados no nº 3 do artigo 3.º-F, os 
Estados-Membros deverão também ter em 
conta, nomeadamente, a contribuição de tais 
serviços para a produção e a aquisição de 
direitos de obras europeias e a percentagem 
de obras europeias no catálogo de serviços 
de comunicação audiovisuais, assim como o 
consumo efectivo pelos utilizadores das 
obras europeias propostas por esses serviços.

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Esta promoção poderá
traduzir-se num maior apoio ao 
investimento, favorável à produção 
europeia, nomeadamente independente, 
sob a forma de uma contribuição mínima
proporcional ao volume de negócios; e por 
uma melhor visibilidade das obras graças a 
uma proporção mínima de obras europeias 
nos catálogos ou uma referência que 
valorize essas obras nos guias de 
programas electrónicos. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais. No quadro dos relatórios 
mencionados no nº 3 do artigo 3.º-F, os 
Estados-Membros deverão também ter em 
conta, nomeadamente, a contribuição de tais 
serviços para a produção e a aquisição de 
direitos de obras europeias e a percentagem 
de obras europeias no catálogo de serviços 
de comunicação audiovisuais, assim como o 
consumo efectivo pelos utilizadores das 
obras europeias propostas por esses serviços. 
Esses relatórios avaliarão igualmente o 
lugar que ocupam as obras de produtores 
independentes.

Or. fr

Justificação

É necessário prever dispositivos práticos e não afirmar apenas a necessidade da promoção 
da diversidade cultural.

Alteração apresentada por Lena Ek
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Alteração 90
CONSIDERANDO 35

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais. No quadro dos relatórios 
mencionados no nº 3 do artigo 3.º-F, os 
Estados-Membros deverão também ter em 
conta, nomeadamente, a contribuição de 
tais serviços para a produção e a aquisição 
de direitos de obras europeias e a 
percentagem de obras europeias no 
catálogo de serviços de comunicação 
audiovisuais, assim como o consumo 
efectivo pelos utilizadores das obras 
europeias propostas por esses serviços.

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que o âmbito da directiva compreende os serviços televisivos 
ou idênticos aos televisivos, tal como inicialmente pretendido e reconhece a diferença entre 
"meios de comunicação social” e "meios de comunicação personalizados".

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 91
CONSIDERANDO 35
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(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais. No quadro dos relatórios 
mencionados no nº 3 do artigo 3.º-F, os 
Estados-Membros deverão também ter em 
conta, nomeadamente, a contribuição de tais 
serviços para a produção e a aquisição de 
direitos de obras europeias e a percentagem 
de obras europeias no catálogo de serviços 
de comunicação audiovisuais, assim como o 
consumo efectivo pelos utilizadores das 
obras europeias propostas por esses serviços.

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão promover a 
produção e a distribuição de obras europeias, 
contribuindo desse modo activamente para 
promover a diversidade cultural. Será
importante reexaminar regularmente a 
aplicação das disposições relativas à
promoção de obras europeias pelos serviços 
de comunicação audiovisuais. No quadro dos 
relatórios mencionados no nº 3 do artigo 3.º-
F, os Estados-Membros deverão também ter 
em conta, nomeadamente, a contribuição de 
tais serviços para a produção e a aquisição 
de direitos de obras europeias e a 
percentagem de obras europeias no catálogo 
de serviços de comunicação audiovisuais, 
assim como o consumo efectivo pelos 
utilizadores das obras europeias propostas 
por esses serviços.

Or. en

Justificação

Em 1989, o objectivo do presente artigo era introduzir, gradual e serenamente, a norma de 
promoção das obras europeias. Actualmente, no contexto da Estratégia de Lisboa, é
necessário propor normas mais exigentes nesta matéria, a fim de incrementar a indústria 
europeia do audiovisual e preservar a rica diversidade cultural europeia. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem arranjar pretextos para não realizarem o necessário esforço de 
promoção das produções europeias. 

Alteração apresentada por Gunnar Hökmark

Alteração 92
CONSIDERANDO 35 BIS (novo)
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(35 bis) Salienta que as diferenças entre 
serviços lineares e não lineares se tornarão 
gradualmente menos importantes para o 
público, à medida que o desenvolvimento 
dos serviços digitais e do hardware 
tornarem os serviços lineares acessíveis aos 
espectadores a seu pedido directo. Nessa 
perspectiva, é importante assegurar que as 
empresas de radiodifusão tradicionais que 
oferecem serviços lineares não sejam 
financeiramente prejudicadas 
relativamente a novas empresas de 
radiodifusão e prestadores de serviços de 
comunicação social que utilizem os novos 
serviços não lineares. Tal impediria as 
empresas de radiodifusão europeias de 
produzir conteúdos europeus de elevada 
qualidade e desenvolver a competitividade 
global. Pela mesma razão, é importante 
que as normas europeias de financiamento 
da produção de programas não impeçam os 
novos prestadores de serviços de 
comunicação social de se desenvolverem na 
Europa. Para isso são necessárias normas 
flexíveis, simples e gerais para os serviços 
lineares, bem como para os serviços não 
lineares menos importantes, devido à
diferente natureza tecnológica dos serviços 
de comunicação social. 

Or. en

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 93
CONSIDERANDO 36
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(36) Ao transporem o disposto no artigo 4.º
da Directiva 89/552/CEE, conforme alterada, 
os Estados-Membros deverão prever 
disposições que levem as empresas de 
radiodifusão a incluir na sua programação 
uma quota adequada de obras de 
co-produção europeia ou de obras europeias 
de origem não nacional.

(36) Ao transporem o disposto no artigo 4.º
da Directiva 89/552/CEE, conforme alterada, 
os Estados-Membros deverão encorajar os 
prestadores de serviços de comunicação 
social a promoverem, sempre que viável, a 
produção de obras europeias e o acesso às 
mesmas.

Or. en

Justificação

Dada a maior diversidade proporcionada por um número maior de serviços, são 
desnecessárias disposições relativas à definição de quotas. Existem formas mais eficazes de 
encorajar a produção e a radiodifusão de obras europeias.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 94
CONSIDERANDO 38

(38) A disponibilidade de serviços não 
lineares aumenta as possibilidades de escolha 
para os consumidores. Não parece, pois, 
justificar-se nem fazer sentido do ponto de 
vista técnico aplicar as regras detalhadas que 
regem as comunicações audiovisuais 
comerciais aos serviços não lineares. No 
entanto, todas as comunicações 
audiovisuais comerciais deverão respeitar 
não só as regras de identificação, mas 
também um conjunto mínimo de regras 
qualitativas para satisfazer objectivos 
claros de política pública.

(38) A disponibilidade de serviços não 
lineares aumenta as possibilidades de escolha 
para os consumidores. Não parece, pois, 
justificar-se nem fazer sentido do ponto de 
vista técnico aplicar as regras detalhadas que 
regem as comunicações audiovisuais 
comerciais aos serviços não lineares. Além 
disso, as comunicações comerciais não 
lineares são regidas pela legislação geral, 
bem como pela Directiva 2001/31/CE e por 
legislação específica a este sector, por 
exemplo, a Directiva 2001/83/CE, que 
proíbe a publicidade de certos 
medicamentos ao público em geral.

Or. en

Justificação

As comunicações comerciais não lineares já se encontram regulamentadas. Por conseguinte, 
esta disposição é desnecessária.
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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 95
CONSIDERANDO 40

(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação deverá ser limitado à
publicidade e às televendas, a colocação de 
produtos deverá ser autorizada em certas 
circunstâncias e algumas restrições 
quantitativas deverão ser abolidas. No 
entanto, se a colocação de produtos for sub-
reptícia, deverá ser proibida. O princípio da 
separação não deverá impedir a utilização 
de novas técnicas de publicidade.

(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação é substituído pelo 
princípio da transparência e da 
identificação, a colocação de produtos 
deverá ser autorizada e as restrições 
quantitativas deverão ser abolidas. No 
entanto, a colocação de produtos sub-
reptícia é proibida e toda a colocação de 
produtos remunerada será claramente 
identificada para o espectador quando e 
onde quer que ocorra.

Or. en

Justificação

O princípio da transparência e da identificação assegura que as comunicações comerciais 
sejam reconhecíveis enquanto tais, deixando uma margem para o desenvolvimento de novas 
técnicas de publicidade.

A colocação de produtos é uma realidade global e a sua autorização permitirá que os 
serviços europeus beneficiem de receitas suplementares e se tornem mais competitivos.

Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 96
CONSIDERANDO 40
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(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação deverá ser limitado à
publicidade e às televendas, a colocação de 
produtos deverá ser autorizada em certas 
circunstâncias e algumas restrições 
quantitativas deverão ser abolidas. No 
entanto, se a colocação de produtos for sub-
reptícia, deverá ser proibida. O princípio da 
separação não deverá impedir a utilização de 
novas técnicas de publicidade.

(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. 
Simultaneamente, através de novas 
técnicas de comercialização e da 
comercialização digital, a publicidade está
a tornar-se mais poderosa. Para se manter 
proporcionada em relação aos objectivos de 
interesse geral, a regulamentação deve, por 
um lado, permitir um certo grau de 
flexibilidade no que respeita aos serviços de 
comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação deverá ser limitado à
publicidade e às televendas, a ajuda à
produção deverá ser autorizada em certas 
circunstâncias. Neste contexto, permanece 
proibida a publicidade sub-reptícia. O 
princípio da separação não deverá impedir a 
utilização de novas técnicas de publicidade.

Or. en

Justificação

A colocação de produtos não é compatível com o princípio da separação. A utilização da 
colocação de produtos representa uma interferência considerável na obra audiovisual, 
gerando confusão entre o conteúdo editorial e promocional. Para manter a credibilidade dos 
meios de comunicação, é necessário que o princípio da separação seja globalmente 
preservado. Nestas circunstâncias, só a ajuda à produção deve ser autorizada.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 97
CONSIDERANDO 40
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(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação deverá ser limitado 
à publicidade e às televendas, a colocação 
de produtos deverá ser autorizada em certas 
circunstâncias e algumas restrições 
quantitativas deverão ser abolidas. No 
entanto, se a colocação de produtos for sub-
reptícia, deverá ser proibida. O princípio da 
separação não deverá impedir a utilização de 
novas técnicas de publicidade.

(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. No 
entanto, se a colocação de produtos for sub-
reptícia, deverá ser proibida. O princípio da 
separação não deverá impedir a utilização de 
novas técnicas de publicidade.

Or. it

Justificação

A coerência de um grupo de regras é importante para uma concorrência dos serviços de 
comunicação audiovisuais baseados em diferentes tecnologias.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 98
CONSIDERANDO 42
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(42) Atendendo a que o aumento do número 
de novos serviços abriu maiores 
possibilidades de escolha para os 
telespectadores, já não se justifica uma 
regulamentação detalhada da inserção de 
spots publicitários destinada a proteger os 
telespectadores. Embora não aumente a 
quantidade de publicidade admissível por 
hora, a directiva dá flexibilidade às empresas 
de radiodifusão no que respeita à sua 
inserção, desde que não se atente 
indevidamente contra a integridade dos 
programas.

(42) Atendendo a que o aumento do número 
de novos serviços lineares e não lineares 
gerou uma concorrência muito maior e 
abriu maiores possibilidades de escolha para 
os telespectadores, já não se justifica uma 
regulamentação detalhada da inserção de 
spots publicitários destinada a proteger os 
telespectadores. A directiva dá flexibilidade 
às empresas de radiodifusão no que respeita 
à qualidade, aos intervalos e à
oportunidade das inserções.

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade devem ser abolidas, de forma a permitir que os prestadores 
europeus de serviços de comunicação social possam ser mais competitivos e manter as 
receitas, de modo a financiar e investir em conteúdos audiovisuais europeus.

O consumidor é o melhor regulamentador da quantidade e do tipo de publicidade.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 99
CONSIDERANDO 42

(42) Atendendo a que o aumento do número 
de novos serviços abriu maiores 
possibilidades de escolha para os 
telespectadores, já não se justifica uma 
regulamentação detalhada da inserção de 
spots publicitários destinada a proteger os 
telespectadores. Embora não aumente a 
quantidade de publicidade admissível por 
hora, a directiva dá flexibilidade às empresas 
de radiodifusão no que respeita à sua 
inserção, desde que não se atente 
indevidamente contra a integridade dos 
programas

(42) Apesar do aumento do número de 
novos serviços que abriu maiores 
possibilidades de escolha para os 
telespectadores, permanece válido o 
princípio de manter uma regulamentação 
detalhada da inserção de spots publicitários 
destinada a proteger os telespectadores. 
Embora não aumente a quantidade de 
publicidade admissível por hora, a directiva 
dá flexibilidade às empresas de radiodifusão 
no que respeita à sua inserção, desde que não 
se atente indevidamente contra a integridade 
dos programas
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Or. it

Justificação

A coerência de um grupo de regras é importante para uma concorrência dos serviços de 
comunicação audiovisuais baseados em diferentes tecnologias.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 100
CONSIDERANDO 43

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para 
as possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e filmes produzidos para 
televisão e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição aumentaria de 30 para 35 minutos as restrições à publicidade em programas 
noticiosas e infantis, sem qualquer justificação por parte da Comissão. Tal é não só
contrário à lógica seguida na proposta de directiva, como o seu efeito indesejado seria o de 
desencorajar o investimento em programas noticiosos e infantis, ao mesmo tempo que só
teria um impacto muito ligeiro em filmes.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 101
CONSIDERANDO 43
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(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para 
as possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e filmes produzidos para 
televisão e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica.

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia mas igualmente aceitar que a 
indústria é, hoje em dia, altamente 
competitiva. Por conseguinte, na 
programação linear, só poderão ser 
incluídos spots publicitários e de televendas 
durante os programas de molde a não 
prejudicarem a integridade e o valor do 
programa, tendo em conta os intervalos 
naturais, bem como a duração e a natureza 
do programa, e tampouco os direitos dos 
titulares de direitos. 

Or. en

Justificação

Os fornecedores de serviços que investem em filmes deverão poder refinanciar este tipo de 
conteúdo de origem oneroso através de receitas publicitárias. Contudo, isto deverá respeitar 
a integridade do filme e o desenrolar do programa, bem como proteger os direitos de autor.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 102
CONSIDERANDO 43

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para 
as possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e filmes produzidos para 
televisão e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica.

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia. Spots publicitários e de televenda 
só poderão ser inseridos durante os 
programas de modo a que não sejam 
prejudicados os direitos dos accionistas 
nem integridade e o valor do programa, 
tendo em conta os intervalos naturais e a 
duração e a natureza do programa.

Or. es

Justificação

Os fornecedores de serviços de comunicação audiovisuais necessitam de uma fonte de 
financiamento para continuar a produzir programas rentáveis. É necessário, pois, incentivar 
o investimento dos publicitários em spots, procurando que os conteúdos não sofram uma 
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desvalorização devido à publicidade excessiva ou mal localizada.

Ao introduzir uma regra geral sobre a protecção da integridade do programa e do seu valor, 
bem como dos direitos dos accionistas, abre-se a porta a futuros investimentos. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 103
CONSIDERANDO 43

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para as 
possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e filmes produzidos para 
televisão e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica. 

(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para as 
possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica.    

Or. en

Justificação

As normas aplicáveis à inserção de publicidade têm efeitos consideráveis sobre a capacidade 
de as empresas de radiodifusão investirem em novos conteúdos europeus. A fim de promover 
os investimentos em novos conteúdos europeus e permitir que as empresas de radiodifusão 
possam oferecer estes conteúdos gratuitamente aos telespectadores europeus, as restrições 
relativas à inserção não deverão aplicar-se a filmes produzidos para a televisão. 

Alteração apresentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Alteração 104
CONSIDERANDO 43 BIS (novo)

(43 bis) Determinadas categorias de 
programas, como os que se destinam aos 
menores, são devidamente protegidas com 
a devida informação relativa ao conteúdo 
ou com sistemas idóneos de filtragem.

Or. it

Justificação
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A directiva deve poder salvaguardar a utilização de sistemas audiovisuais por parte dos 
menores, quer fornecendo a informação correcta sobre o programa, a fim de orientar a 
escolha dos pais, quer com sistemas de filtragem que permitam, mesmo na ausência de um 
controlo por parte dos pais, que o menor usufrua, de uma forma protegida, do programa. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 105
CONSIDERANDO 44

(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades 
de escolha para os consumidores. No 
entanto, o limite de 20% de publicidade por 
hora continuará a ser aplicável, excepto 
para as formas mais demoradas de 
publicidade, como as janelas de 
telepromoções e de televendas, que, pelas 
suas características intrínsecas e método de 
apresentação, exigem mais tempo.

Suprimido

Or. it

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 106
CONSIDERANDO 44



PE 376.424v01-00 62/97 AM\622816PT.doc

PT

(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades 
de escolha para os consumidores. No 
entanto, o limite de 20% de publicidade por 
hora continuará a ser aplicável, excepto 
para as formas mais demoradas de 
publicidade, como as janelas de 
telepromoções e de televendas, que, pelas 
suas características intrínsecas e método de 
apresentação, exigem mais tempo

(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária e de tempo de publicidade 
por hora deveriam, com excepção feita a 
determinados casos particulares, ser 
suprimidas. Afigura-se suficiente manter 
um controlo de qualidade.

Or. de

Justificação

Afigura-se suficiente garantir um controlo qualitativo da publicidade. Os requisitos de ordem 
quantitativa podem ser suprimidos a bem da desregulamentação, tanto mais que os 
consumidores apenas estão dispostos a tolerar um determinado número de "spots" 
publicitários. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 107
CONSIDERANDO 44
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(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. No entanto, o 
limite de 20% de publicidade por hora 
continuará a ser aplicável, excepto para as 
formas mais demoradas de publicidade, 
como as janelas de telepromoções e de 
televendas, que, pelas suas características 
intrínsecas e método de apresentação, 
exigem mais tempo.

(44) À luz da situação actual cada vez mais 
competitiva no sector, o limite diário e a 
limitação horária são abolidos; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários deixaram de se justificar, dada
a concorrência acrescida e as maiores 
possibilidades de escolha para os 
consumidores. 

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade devem ser suprimidas para permitir aos fornecedores europeus de 
serviços de comunicação uma maior capacidade concorrencial e conseguirem manter as 
receitas para financiarem e investirem em conteúdos audiovisuais europeus. 

O consumidor é o melhor regulador da quantidade e do tipo de publicidade. 

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 108
CONSIDERANDO 44
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(44) A limitação da quantidade de
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. No entanto, o 
limite de 20% de publicidade por hora 
continuará a ser aplicável, excepto para as 
formas mais demoradas de publicidade, 
como as janelas de telepromoções e de 
televendas, que, pelas suas características 
intrínsecas e método de apresentação, 
exigem mais tempo.

(44) O limite diário deverá ser abolido e, do 
mesmo modo, as restrições quantitativas ao 
tempo concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. 

Or. es

Justificação

Os fornecedores de serviços de comunicação audiovisuais exigem uma maior flexibilidade no 
que respeita à duração da publicidade para poderem financiar futuramente programas de 
qualidade.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 109
CONSIDERANDO 44
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(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. No entanto, o 
limite de 20% de publicidade por hora 
continuará a ser aplicável, excepto para as 
formas mais demoradas de publicidade, 
como as janelas de telepromoções e de 
televendas, que, pelas suas características 
intrínsecas e método de apresentação, 
exigem mais tempo.

(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. Por conseguinte, o limite diário 
deverá ser abolido; do mesmo modo, as 
restrições quantitativas ao tempo concedido 
aos canais de televendas ou publicitários 
parecem ter deixado de se justificar, dadas as 
maiores possibilidades de escolha para os 
consumidores.

Or. de

Justificação

As emissões de televisão necessitam de mais flexibilidade, para poderem continuar a oferecer 
programas de elevada qualidade. Os spots constantes de janelas apenas ocupam uma parte 
do ecrã. O conteúdo da publicidade concorre com o programa em exibição, o qual se destina 
a captar a atenção principal do espectador. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 110
CONSIDERANDO 44
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(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. No entanto, o 
limite de 20% de publicidade por hora 
continuará a ser aplicável, excepto para as 
formas mais demoradas de publicidade, como 
as janelas de telepromoções e de televendas, 
que, pelas suas características intrínsecas e 
método de apresentação, exigem mais 
tempo.

(44) As restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades de 
escolha para os consumidores. No entanto, o 
limite de 20% de publicidade por hora 
continuará a ser aplicável, excepto para as 
formas mais demoradas de publicidade, como 
as janelas de telepromoções e de televendas, 
que, pelas suas características intrínsecas e 
método de apresentação, exigem mais 
tempo.   

Or. en

Justificação

Cf. justificação à alteração referente ao nº 13 do artigo 1º [Art. 18º, nº 1].

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 111
CONSIDERANDO 44
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(44) A limitação da quantidade de 
publicidade diária era, em larga medida, 
teórica. A limitação horária é mais 
importante, dado aplicar-se igualmente ao 
horário nobre. Por conseguinte, o limite 
diário deverá ser abolido, enquanto o limite 
horário deverá ser mantido para os spots 
publicitários e de televendas; do mesmo 
modo, as restrições quantitativas ao tempo 
concedido aos canais de televendas ou 
publicitários parecem ter deixado de se 
justificar, dadas as maiores possibilidades 
de escolha para os consumidores. No 
entanto, o limite de 20% de publicidade por 
hora continuará a ser aplicável, excepto 
para as formas mais demoradas de 
publicidade, como as janelas de 
telepromoções e de televendas, que, pelas 
suas características intrínsecas e método de 
apresentação, exigem mais tempo.

(44) O imite de 20% de publicidade por 
hora, incluindo as formas mais demoradas 
de publicidade, como as janelas de 
telepromoções e de televendas, que, pelas 
suas características intrínsecas e método de 
apresentação, exigem mais tempo.

Or. it

Justificação

A coerência de um grupo de regras é importante para uma concorrência dos serviços de 
comunicação audiovisuais baseados em diferentes tecnologias.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 112
CONSIDERANDO 44 BIS (novo)

(44 bis) Nas obras cinematográficas e nas 
obras particularmente criativas a eventual 
inserção de publicidade deve cumprir 
critérios que não ofendam a integridade 
das obras nem comprometam o seu valor, 
inclusivamente do ponto de vista dos 
tempos de narrativa.

Or. it
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Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 113
CONSIDERANDO 45

(45) A publicidade oculta (ou sub-reptícia) é
uma prática proibida pela presente directiva 
devido ao seu efeito negativo nos 
consumidores. A proibição da publicidade 
oculta não abrange a colocação legítima de 
produtos no quadro da presente directiva.

(45) A publicidade oculta (ou sub-reptícia) é
uma prática proibida pela presente directiva 
devido ao seu efeito negativo nos 
consumidores.   

Or. en

Justificação

A alteração esclarece a justificação à alteração referente ao considerando 40. Segundo as 
condições definidas na alteração 14 à alínea h) do artigo 3º (novo), o recurso a "ajudas à
produção" não recai no âmbito da proibição de publicidade oculta; a colocação de produtos 
continua a ser proibida. 

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 114
CONSIDERANDO 45

(45) A publicidade oculta (ou sub-reptícia) é
uma prática proibida pela presente directiva 
devido ao seu efeito negativo nos 
consumidores. A proibição da publicidade 
oculta não abrange a colocação legítima de 
produtos no quadro da presente directiva.

(45) A publicidade oculta (ou sub-reptícia) é
uma prática proibida pela presente directiva 
devido ao seu efeito negativo nos 
consumidores. 

Or. it

Justificação

A coerência de um grupo de regras é importante para uma concorrência dos serviços de 
comunicação audiovisuais baseados em diferentes tecnologias.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia e 
Monica Frassoni

Alteração 115
CONSIDERANDO 46

(46) A colocação de produtos é uma
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições 
equitativas e reforçar assim a 
competitividade do sector europeu dos 
média, é necessário adoptar regras sobre a 
colocação de produtos. A definição de 
colocação de produtos introduzida na 
presente directiva abrange todas as formas 
de comunicação audiovisual comercial que 
consistam na inclusão de - ou referência a - 
um produto, um serviço ou respectiva 
marca comercial num programa, 
normalmente contra pagamento ou 
retribuição similar. Está sujeita às mesmas 
regras qualitativas e restrições aplicáveis à
publicidade.

Suprimido

Or. it

Justificação

O considerando suprimido vai no sentido das alterações em seguida apresentadas ao artigo 
3º nonies.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 116
CONSIDERANDO 46
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(46) A colocação de produtos é uma 
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições 
equitativas e reforçar assim a 
competitividade do sector europeu dos 
média, é necessário adoptar regras sobre a 
colocação de produtos. A definição de 
colocação de produtos introduzida na 
presente directiva abrange todas as formas 
de comunicação audiovisual comercial que 
consistam na inclusão de - ou referência a -
um produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial num programa, normalmente 
contra pagamento ou retribuição similar. 
Está sujeita às mesmas regras qualitativas 
e restrições aplicáveis à publicidade.

(46) As ajudas à produção são uma 
realidade nas obras cinematográficas e nos 
filmes audiovisuais concebidos para a 
televisão, nomeadamente nos Estados 
Unidos, mas também em alguns Estados-
Membros. No entanto, os Estados-Membros 
regulamentam e tratam de maneiras diversas 
as ajudas à produção para obras 
cinematográficas e para obras audiovisuais 
concebidas para a televisão. Portanto, é
necessário esclarecer este ponto para 
alcançar uma concorrência 
transfronteiriça equitativa. As ajudas à
produção permitem uma utilização 
prudente de recursos escassos, sem a 
desvantagem de violarem o princípio da 
separação. As ajudas à produção 
contribuirão igualmente para o 
financiamento de produções europeias 
independentes, sem porem em perigo a 
independência e a credibilidade dos 
programas. A definição de ajudas à
produção introduzida na presente directiva 
abrange a inclusão de um produto, um 
serviço ou uma marca comercial em serviços 
de comunicação audiovisuais necessária 
por motivos jornalísticos ou criativos nos 
casos em que não haja um pagamento ou 
outra retribuição, nem qualquer influência 
editorial por parte do anunciante ou do 
titular da marca. Se, por motivos editoriais 
ou artísticos, a utilização de ajudas à
produção exigir uma referência a bens, 
serviços, nomes, marcas registadas ou 
actividades de um produtor de bens ou de 
um fornecedor de serviços, ou a sua 
apresentação, isto será feito sem qualquer 
tónica especial ou indevida. As ajudas à
produção incluem igualmente decisões 
editoriais independentes sobre a utilização 
sem proeminência indevida de produtos 
que sejam parte integrante de um 
programa e facilitem a sua produção como, 
por exemplo, a utilização de prémios de 
marca em serviços de comunicação 
audiovisuais para crianças, que podem 
constituir um estímulo para os 
telespectadores participarem e desfrutarem 
do programa. Os programas de países 
terceiros que incluam ajudas à produção 
deverão ser claramente identificáveis e 
classificados enquanto tal. 
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Or. en

Justificação

O considerando esclarece o significado de ajudas à produção admissíveis. As ajudas à
produção permitem uma utilização prudente de recursos financeiros escassos. As ajudas à
produção são apresentadas em obras para fins editoriais e não promocionais, pelo que a sua 
utilização não provocará confusões entre conteúdos editoriais e formas comerciais de 
comunicação. Assim, evita-se que o princípio da separação ou a redução da liberdade 
artística ou jornalística sejam postos em perigo. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 117
CONSIDERANDO 46

(46) A colocação de produtos é uma 
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições equitativas 
e reforçar assim a competitividade do sector 
europeu dos média, é necessário adoptar 
regras sobre a colocação de produtos. A 
definição de colocação de produtos 
introduzida na presente directiva abrange 
todas as formas de comunicação audiovisual 
comercial que consistam na inclusão de - ou 
referência a - um produto, um serviço ou 
respectiva marca comercial num programa, 
normalmente contra pagamento ou 
retribuição similar. Está sujeita às mesmas 
regras qualitativas e restrições aplicáveis à
publicidade.

(46) A colocação de produtos é uma 
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições equitativas 
e reforçar assim a competitividade do sector 
europeu dos média, é necessário adoptar 
regras sobre a colocação de produtos. A 
definição de colocação de produtos 
introduzida na presente directiva abrange 
todas as formas de comunicação audiovisual 
comercial que consistam na inclusão de - ou 
referência a - um produto, um serviço ou 
respectiva marca comercial num programa 
linear, contra pagamento ou retribuição 
similar. Está sujeita às mesmas regras 
qualitativas e restrições aplicáveis à
publicidade.

Or. en

Justificação

Os serviços não lineares devem ser excluídos do âmbito de aplicação da directiva. 

A colocação de produtos só deverá ser classificada enquanto tal no caso de haver 
efectivamente um pagamento. Trata-se de uma fonte de receitas legítima, desde que haja uma 
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transparência adequada. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 118
CONSIDERANDO 47

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão,

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão, com vista à possível criação de 
uma autoridade europeia independente que 
tome decisões vinculativas quer para 
garantir uma concorrência mais eficaz, 
quer para promover as condições gerais 
necessárias a uma mais ampla garantia do 
pluralismo informativo e uma mais ampla 
consciência das diversidades culturais.

Or. it

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 119
CONSIDERANDO 47
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(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão,

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão. As características específicas do 
ordenamento relativo aos meios de 
comunicação na organização dos 
reguladores deveriam ser salvaguardadas.

Or. de

Justificação

A presente formulação tem em consideração as diferentes formas de organização da 
supervisão a nível nacional.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 120
CONSIDERANDO 47

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de
comunicação audiovisuais. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão,

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência e 
contribuir para o pluralismo, os reguladores 
devem ser independentes dos governos 
nacionais e dos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais. As suas 
competências, em matéria de controlo de 
conteúdos, deverão limitar-se às matérias e 
conceitos contemplados na presente 
directiva, sem que, em caso algum, possam 
exercer qualquer controlo sobre a 
veracidade da informação. Para garantir a 
correcta aplicação da presente directiva, é
necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais colaborem estreitamente com a 
Comissão,

Or. es
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Justificação

Não cabe às autoridades reguladoras, de modo algum, salvaguardar os direitos 
fundamentais. Essa função é exclusivamente reservada a juízes e tribunais. Permitir que uma 
autoridade reguladora possa decidir se uma informação é ou não verídica, pressuporia 
recuperar a figura da censura prévia. O Parlamento Europeu toma em consideração a queixa 
que neste sentido foi formulada por vários cidadãos.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 121
ARTIGO 1, PONTO 1

Título (Directiva 89/552/CEE)

1) O título passa a ser o seguinte: 1) O título passa a ser o seguinte:

“Directiva [nº] do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação audiovisuais (Directiva 
«Serviços de Comunicação Audiovisuais»)”.

“Directiva [nº] do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação audiovisuais lineares
(Directiva «Serviços de Comunicação 
Audiovisuais Lineares»)”.

Or. en

Justificação

A Directiva deverá ser actualizada a fim de assegurar que se trata de uma plataforma neutra, 
mas o seu âmbito de aplicação não deve ser alargado aos serviços não lineares. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 122
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (a) (Directiva 89/552/CEE)
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(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «serviço de comunicação audiovisual 
linear», um serviço tal como definido pelos 
artigos 49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e, além disso, 
entende-se por "serviço de comunicação 
audiovisual linear" o serviço em que o 
fornecedor de serviços de comunicação 
decide o momento em que é transmitido 
um programa específico e estabelece o 
horário dos programas, que se caracteriza 
por uma sequência cronológica de 
diferentes programas. Esta definição não 
inclui os serviços de comunicação que 
fornecem itens de informação ou outras 
mensagens, a pedido, ou "serviços da 
sociedade da informação", tal como 
definidos no artigo 1° da Directiva 
98/34/CE;

Or. en

Justificação

A definição de radiodifusão deve ser alterada por forma a incluir os serviços que são 
idênticos quanto à sua natureza aos serviços de radiodifusão tradicionais, embora sejam 
fornecidos em plataformas diferentes.

Contudo, a Directiva não deve ser alargada aos serviços não lineares, que devem continuar a 
ser regulamentados pela Directiva relativa ao comércio electrónico enquanto "serviços da 
sociedade da informação". 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 123
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (a) (Directiva 89/552/CEE)
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(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. A presente 
definição não inclui os serviços da 
sociedade da informação, tal como 
definidos no artigo 1° da Directiva 
98/48/CE;   

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o âmbito de aplicação da Directiva como sendo o relacionado com 
os serviços de televisão e congéneres, conforme previsto inicialmente, e reconhece a 
distinção entre "meios de comunicação de massas" e "meios de comunicação 
personalizados". 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 124
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (a) (Directiva 89/552/CEE)
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(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço prestado sob a responsabilidade 
editorial de um fornecedor de serviços de 
comunicação, tal como definido pelos 
artigos 49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
programas que consistem de imagens em 
movimento com ou sem som, destinadas a 
informar, distrair ou educar, através de redes 
de comunicações electrónicas na acepção da 
alínea a) do artigo 2.º da Directiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A presente directiva não abrange 
a imprensa, tanto impressa como 
electrónica, ou qualquer serviço cujo 
objectivo primordial seja o fornecimento de 
notícias, em que a parte audiovisual não 
represente uma componente principal. As 
disposições constitucionais nacionais que 
garantem a liberdade de imprensa devem 
ser respeitadas;   

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o âmbito de aplicação da Directiva como sendo o relacionado com 
os serviços de televisão e congéneres, conforme previsto inicialmente, e reconhece a 
distinção entre "meios de comunicação de massas" e "meios de comunicação 
personalizados". 

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 125
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (a) (Directiva 89/552/CEE)



PE 376.424v01-00 78/97 AM\622816PT.doc

PT

(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
uma prestação oferecida sob a 
responsabilidade editorial de um 
fornecedor de serviços de comunicação, tal 
como definida pelos artigos 49.º e 50.º do 
Tratado cuja principal finalidade é a oferta ao 
grande público de programas constituídos 
por imagens em movimento com ou sem 
som, destinadas a informar, distrair ou 
educar, através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE e que 
satisfaçam os requisitos de radiodifusão 
televisiva nos termos da alínea (c) do artigo 
1º ou de “serviço não linear”, nos termos 
da alínea (e) do artigo 1º. 

A presente directiva não se aplica à
imprensa, quer impressa, quer electrónica, 
na qual o elemento audiovisual não 
predomine. As disposições constitucionais 
nacionais que garantem a liberdade de 
imprensa devem ser respeitadas.

Or. de

Justificação

Os serviços de comunicação audiovisual constituem o conceito genérico para designar a 
radiodifusão televisivas (serviços lineares) e serviços não lineares. A fim de estabelecer uma 
distinção mais exacta entre serviços de comunicação audiovisual e outros serviços 
audiovisuais, é necessário clarificar que a oferta de imagens em movimento é constituída 
pelos programas relativamente aos quais o fornecedor de serviços de comunicação tem 
responsabilidade editorial. 

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 126
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (a) (Directiva 89/552/CEE)
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(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «serviço de comunicação audiovisual», 
um serviço tal como definido pelos artigos 
49.º e 50.º do Tratado, cuja principal 
finalidade é a oferta ao grande público de 
imagens em movimento com ou sem som, 
destinadas a informar, distrair ou educar, 
através de redes de comunicações 
electrónicas na acepção da alínea a) do artigo 
2.º da Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, incluindo teletextos 
que as acompanham;

Or. de

Justificação

É necessário que a directiva cubra também os teletextos.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 127
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação», a pessoa singular ou colectiva 
que tem responsabilidade editorial pela 
escolha do conteúdo audiovisual do serviço 
de comunicação audiovisual e determina o 
modo como é organizado;

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação», a pessoa singular ou colectiva 
que tem responsabilidade editorial pela 
escolha do conteúdo audiovisual do serviço 
de comunicação audiovisual e determina o 
modo como é organizado. A presente 
definição não inclui as pessoas singulares 
ou colectivas que se limitam a agrupar ou a 
transmitir conteúdos, ou ainda que 
ofereçam para venda pacotes desses 
serviços, cuja responsabilidade editorial 
cabe a terceiros; 

Or. en

Justificação

O simples agrupamento, a transmissão ou a revenda de ofertas de conteúdos cuja 
responsabilidade editorial cabe a terceiros enquanto fornecedores de serviços de 
comunicação não recai no âmbito de aplicação da presente directiva. 
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Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 128
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação», a pessoa singular ou colectiva 
que tem responsabilidade editorial pela 
escolha do conteúdo audiovisual do serviço 
de comunicação audiovisual e determina o 
modo como é organizado;

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação», a pessoa singular ou colectiva 
que tem responsabilidade editorial pela 
escolha do conteúdo audiovisual do serviço 
de comunicação audiovisual e determina o 
modo como é organizado. Os serviços que 
apenas consistem no agrupamento, na 
transmissão, no armazenamento ou na 
difusão de conteúdos pertencentes a 
terceiros não se inscrevem na presente 
definição; 

Or. en

Justificação

O simples agrupamento, a transmissão, o armazenamento e a difusão de conteúdos, cuja 
responsabilidade editorial já cabe a terceiros, não devem ser abrangidos pela presente 
directiva. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 129
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação», a pessoa singular ou colectiva 
que tem responsabilidade editorial pela 
escolha do conteúdo audiovisual do serviço 
de comunicação audiovisual e determina o 
modo como é organizado;

(b) «fornecedor de um serviço de 
comunicação audiovisual linear», a pessoa 
singular ou colectiva que tem 
responsabilidade editorial pela escolha do 
conteúdo audiovisual do serviço de 
comunicação audiovisual e determina a 
sequência de radiodifusão;

Or. en
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Justificação

Ver justificação à alínea a) do artigo 1º.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 130
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico e estabelece o horário dos 
programas;

(c) «serviço linear» (nomeadamente 
emissão televisiva ou radiodifusão 
televisiva), um serviço de comunicação 
audiovisual que inclui a primeira 
transmissão de forma codificada ou não 
codificada de programas televisivos para 
um número indeterminado de potenciais 
espectadores aos quais são enviadas ou 
transmitidas simultaneamente as mesmas 
imagens independentemente da técnica de 
transmissão de imagens;

Or. de

Justificação

A definição de «serviço linear» deveria também destacar o facto de esses serviços serem 
neutrais do ponto de vista tecnológico.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 131
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)
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(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico e estabelece o horário dos 
programas;

(c)  «serviço linear» ou «radiodifusão 
televisiva» ou «emissão televisiva», um 
serviço de comunicação audiovisual linear 
em que é transmitida uma sequência 
cronológica de programas a um número 
indeterminado de potenciais utilizadores 
simultaneamente com o momento decidido 
pelo fornecedor de serviços de 
comunicação de acordo com o horário dos 
programas;

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 132
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico e estabelece o horário dos 
programas;

(c) «serviço linear» incluindo a
«radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico com base no horário que o 
próprio fixou;

Or. en

Justificação

Clarificação de um dos conceitos chave da Directiva: os serviços lineares.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 133
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)
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(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico e estabelece o horário dos 
programas;

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que os conteúdos são 
simultaneamente transmitidos a um 
número indeterminado de potenciais 
utilizadores;

Or. en

Justificação

A definição de serviços lineares deve basear-se no contexto em que os utilizadores acedem ao 
conteúdo. É isto que importa para efeitos de definição da necessidade dos utilizadores em 
matéria de protecção regulamentar.

A identificação dos autores de decisões editoriais importantes para efeitos de 
regulamentação dos conteúdos pode vir a tornar-se cada vez mais difícil para as entidades 
reguladoras. Da mesma forma, a presença e a própria definição de horário podem vir a 
objecto de profundas alterações nos próximos anos. 

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 134
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor 
de serviços de comunicação decide o 
momento em que é transmitido um 
programa específico e estabelece o horário 
dos programas;

(c) «serviço linear» ou «radiodifusão 
televisiva» ou «emissão televisiva», a 
transmissão, independentemente do meio, 
de forma não codificada ou codificada e 
numa sequência cronológica, de diferentes 
programas. Estes programas são 
transmitidos para os dispositivos dos 
utilizadores num momento que tenha sido 
decidido pelo fornecedor de serviços de 
comunicação, de acordo com o horário dos 
programas;   

Or. xm

Justificação
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Para fins de clarificação.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 135
ARTIGO 1, ALÍNEA 2

Artigo 1, alínea (c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico e estabelece o horário dos 
programas;

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear caracterizado por uma 
sequência de programas que contêm várias 
ofertas de conteúdo editadas e em que um 
fornecedor de serviços de comunicação 
decide o momento em que é transmitido um 
programa específico e estabelece o horário 
dos programas;

Or. en

Justificação

A definição de "serviços de comunicação lineares" deverá apenas incluir as ofertas 
televisivas. Isto só acontece quando o fornecedor de serviços de comunicação determina o 
horário de um programa com uma oferta variada de conteúdo editada.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia e Monica Frassoni

Alteração 136
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea d) (Directiva 89/552/CEE)

d) «empresa de radiodifusão», o fornecedor 
de serviços de comunicação audiovisuais 
lineares;

d) «empresa de radiodifusão», o fornecedor 
de programas televisivos e de serviços de 
comunicação audiovisuais lineares

Or. it

Justificação

A alteração destina-se a clarificar o conceito de serviços lineares.
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Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 137
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com 
base numa lista de conteúdos seleccionados 
pelo fornecedor de serviços de 
comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual que inclui uma 
oferta de conteúdo audiovisual editado e 
compilado por um fornecedor de serviços 
de comunicação de acordo com critérios 
editoriais e em que o utilizador solicita a 
transmissão de um programa numa base 
individual;

Or. de

Justificação

Clarifica o conceito de serviço não linear como um serviço de comunicação efectuado 
mediante pedido.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 138
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com 
base numa lista de conteúdos seleccionados 
pelo fornecedor de serviços de 
comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual transmitido 
através de uma rede de comunicações 
electrónica na acepção da alínea a) do 
artigo 2° da Directiva 2002/21/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
incluindo por cabo, por satélite ou por 
terra, redes IP ou redes móveis, que 
cumpram os seguintes critérios adicionais: 

- o utilizador apresente um pedido 
individual de um serviço específico 
(incluindo um serviço de assinatura), com 
base numa lista de conteúdos seleccionada 
pelo fornecedor dos serviços de 
comunicação; 
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- o serviço inclua programas adequados a 
serem apresentados em serviços lineares, 
como por exemplo filmes de longa 
metragem, eventos desportivos e programas 
com um formato já estabelecido para a 
difusão televisiva, como comédias de 
situação, documentários, programas para 
crianças e dramas; 

- o serviço atinja o mesmo mercado de 
massas que um serviço linear; 

- o serviço assente na posse de direitos de 
distribuição para uma lista variada de 
programas; 

- o formato, a apresentação e os meios de 
acesso ao serviço podem conduzir o 
utilizador a aguardar uma protecção 
regulamentar semelhante à que é aplicada 
aos serviços lineares; 

Or. en

Justificação

A alteração reforça a opinião do relator de alargar o campo de aplicação da Directiva aos 
serviços congéneres da televisão no sector não linear e acrescenta dois critérios adicionais 
aos constantes na proposta do relator (mesmo mercado e posse de uma lista variada de 
programas), para além de tentar igualmente melhorar o segundo critério proposto pelo 
relator (é proposto "o serviço inclui programas" em vez de "inclui conteúdos") para evitar 
que se adopte legislação cujo campo de aplicação é tão vasto que já não é possível aplicá-lo. 

O texto está igualmente em sintonia com a proposta da Comissão. Nos considerandos 13 e 14 
salienta-se que a directiva deverá apenas aplicar-se a serviços com um carácter de "meios de 
comunicação de massas". Os dois critérios adicionais contribuem para definir este propósito 
no sector não linear: 

a) a extensão do campo de aplicação da directiva justifica-se em parte pela suposta 
necessidade de alcançar condições de concorrência equitativas entre os organismos de 
radiodifusão tradicionais e os fornecedores de serviços não lineares. Daí que as obrigações 
só devem ser impostas aos fornecedores de serviços não lineares que operem no mesmo 
mercado que os organismos de radiodifusão tradicionais. A legislação comunitária em 
matéria de concorrência associa a definição do mercado em parte ao potencial de 
substituição da parte do fornecedor. No domínio dos serviços audiovisuais esse potencial está
limitado pelo tempo e pelo montante pecuniário necessários à elaboração de um catálogo de 
programas variados.
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b) só os serviços com uma oferta de programas variada estarão em condições de alcançar o 
mesmo mercado de massas que os principais organismos de radiodifusão. 

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 139
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir, ou a poder influenciar, 
o momento em que um programa específico 
é transmitido, ou o tipo de programa que é
transmitido, com base numa lista de 
conteúdos seleccionados pelo fornecedor de 
serviços de comunicação ou em que o 
fornecedor de serviços de comunicação 
adapta o serviço às preferências expressas 
pelos utilizadores;  

Or. en

Justificação

Destina-se a ter melhor em consideração as várias maneiras de adaptar um serviço às 
expectativas dos utilizadores. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 140
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com 
base numa lista de conteúdos seleccionados
pelo fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que o utilizador 
apresenta um pedido individual de 
transmissão de um serviço de comunicação 
audiovisual específico, com base numa lista 
de conteúdos oferecidos pelo fornecedor de 
serviços de comunicação;  

Alteração apresentada por John Purvis
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Alteração 141
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com 
base numa lista de conteúdos seleccionados 
pelo fornecedor de serviços de 
comunicação;

(e) «serviço não linear», qualquer serviço de 
comunicação audiovisual que não seja um 
serviço linear;  

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Vincenzo Lavarra

Alteração 142
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com 
base numa lista de conteúdos seleccionados
pelo fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador solicita individualmente a 
transmissão de um serviço específico de 
comunicação audiovisual com base numa 
oferta diversificada elaborada 
editorialmente pelo fornecedor de serviços 
de comunicação;

Or. it

Justificação

É importante a definição do conceito de "serviço não linear" como serviço de meios de 
informação audiovisuais elaborado editorialmente pelo fornecedor dos serviços e disponível 
a pedido do utilizador.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 143
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)
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(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que o utilizador 
determina o momento em que um programa 
específico é transmitido, com base numa lista 
de conteúdos seleccionados pelo fornecedor 
de serviços de comunicação, ou os critérios 
que determinam a ordem segundo a qual o 
conteúdo lhe é transmitido;  

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a incluir nos serviços não lineares potencialmente cobertos 
pela directiva os serviços gerados por software e assentes em preferências.  

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 144
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que o utilizador 
apresenta um pedido individual de um 
serviço específico e decide o momento em 
que esse serviço é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação; 

Or. en

Justificação

Aquando da definição dos serviços de comunicação audiovisuais não lineares importa 
sublinhar o pedido individual do consumidor de um serviço de comunicação audiovisual 
específico. 

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 145
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)
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(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual fornecido através 
de uma rede de telecomunicações 
electrónica na acepção da alínea a) do 
artigo 2° da Directiva 2002/21/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, em 
que é o utilizador a decidir o momento, 
mediante um pedido individual, em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação, que 
tenha as seguintes características 
adicionais: o utilizador apresenta um 
pedido individual de um serviço específico 
(incluindo um serviço de assinatura) com 
base numa lista de conteúdos seleccionados 
pelo fornecedor de serviços de 
comunicação; 

Or. xm

Justificação

O princípio da neutralidade tecnológica incluída na directiva que trata dos fornecedores de 
serviços de comunicação lineares e não lineares torna redundante a especificação de 
tecnologias de transmissão.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 146
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (e) (Directiva 89/552/CEE)

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a decidir o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que os 
utilizadores determinam, mediante um 
pedido individual, o momento em que um 
programa específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos editados e 
compilados pelo fornecedor de serviços de 
comunicação;

Or. en
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Justificação

A definição de "serviço linear" deve basear-se no contexto em que os utilizadores acedem ao 
conteúdo. É isto que importa para efeitos de definição da necessidade dos utilizadores em 
matéria de protecção regulamentar. Pretende-se igualmente esclarecer a expressão "serviço 
não linear" como um serviço de comunicação a pedido. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 147
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de 
comunicação audiovisuais e que se destinam 
a promover, directa ou indirectamente, os 
produtos, os serviços ou a imagem de uma 
pessoa singular ou colectiva que exerce uma 
actividade económica;

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que são transmitidas no âmbito de serviços 
de comunicação audiovisuais e que se 
destinam a promover, directa ou 
indirectamente, os produtos, os serviços ou a 
imagem de uma pessoa colectiva que exerce 
uma actividade económica;

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 148
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de 
comunicação audiovisuais e que se destinam 
a promover, directa ou indirectamente, os 
produtos, os serviços ou a imagem de uma 
pessoa singular ou colectiva que exerce uma 
actividade económica;

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que são transmitidas no âmbito de serviços 
de comunicação audiovisuais lineares e que 
se destinam a promover, directa ou 
indirectamente, os produtos, os serviços ou a 
imagem de uma pessoa singular ou colectiva 
que exerce uma actividade económica;
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Or. en

Justificação

Cf. justificação ao considerando 13 quanto à clarificação da extensão da directiva para 
incluir os serviços não lineares. A formulação inicial deixa em aberto a possibilidade de os 
anúncios publicitários serem sujeitos à gama completa de obrigações que incumbem aos 
serviços televisivos lineares, mesmo que sejam consumidos de forma não linear (por exemplo, 
para poderem ver o material em questão - que não faz parte do horário linear - os 
utilizadores deverão pressionar um botão interactivo). Os anúncios publicitários não lineares 
estão, por definição, sujeitos ao controlo do espectador, pelo que não há motivos óbvios para 
que sejam objecto de disposições mais rigorosas do que as que se aplicam aos anúncios 
publicitários incluídos, por exemplo, numa revista. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 149
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de 
comunicação audiovisuais e que se destinam 
a promover, directa ou indirectamente, os 
produtos, os serviços ou a imagem de uma 
pessoa singular ou colectiva que exerce uma 
actividade económica;

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham ou estão incluídas em 
serviços de comunicação audiovisuais e que 
se destinam a promover, directa ou 
indirectamente, os produtos, os serviços ou a 
imagem de uma pessoa singular ou colectiva 
que exerce uma actividade económica contra 
pagamento ou retribuição similar ou para 
fins autopromocionais; 

Or. en

Justificação

A definição deverá incluir de forma clara a contrapartida financeira ou de outro tipo para 
este tipo de comunicações. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 150
ARTIGO 1, PONTO 2
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Artigo 1, alínea (f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que acompanham os serviços de 
comunicação audiovisuais e que se destinam 
a promover, directa ou indirectamente, os 
produtos, os serviços ou a imagem de uma 
pessoa singular ou colectiva que exerce uma 
actividade económica;

(f) «comunicação audiovisual comercial», 
imagens em movimento, com ou sem som, 
que são transmitidas no âmbito de serviços 
de comunicação audiovisuais e que se 
destinam a promover, directa ou 
indirectamente, os produtos, os serviços ou a 
imagem de uma pessoa colectiva que exerce 
uma actividade económica;

Or. en

Justificação

A formulação proposta especifica que as comunicações comerciais audiovisuais são 
transmitidas no âmbito de um serviço de comunicação audiovisual. Assim tem-se em 
consideração uma maior funcionalidade dos novos serviços de comunicação e o facto de que 
o utilizador exerce um maior controlo das comunicações comerciais audiovisuais por si 
utilizadas.   

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 151
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (h) (Directiva 89/552/CEE)

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Incluirá igualmente a publicidade 
intencional subliminar e não identificada. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;
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Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 152
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (h) (Directiva 89/552/CEE)

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pelo prestador 
de serviços de comunicação, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

Or. de

Justificação

A proibição de publicidade sub-reptícia deveria aplicar-se, não apenas às empresas de 
radiodifusão televisiva, mas também a todos os fornecedores de serviços audiovisuais.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis

Alteração 153
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (h) (Directiva 89/552/CEE)
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(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e tenta induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

Or. en

Justificação

A substituição dos termos "possa induzir" por "tenta induzir" reforça a interpretação do 
possível significado de publicidade oculta e esclarece o texto para os fornecedores de 
serviços de comunicação. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 154
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (h) (Directiva 89/552/CEE)

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pelo 
fornecedor de serviços de comunicação, 
com fins publicitários, e possa induzir o
público em erro quanto à natureza dessa 
apresentação. Tal apresentação é
considerada intencional, designadamente, 
sempre que seja feita a troco de pagamento 
ou de outra forma de retribuição similar;

Or. en
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Justificação

A publicidade oculta é nociva para os consumidores, pelo que deve ser proibida tanto nos 
serviços de comunicação audiovisual lineares como nos não lineares. 

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia 
e Monica Frassoni

Alteração 155
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea h) (Directiva 89/552/CEE)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. it

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 156
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (h) (Directiva 89/552/CEE)

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome, 
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pela empresa 
de radiodifusão televisiva, com fins 
publicitários, e possa induzir o público em 
erro quanto à natureza dessa apresentação. 
Tal apresentação é considerada intencional, 
designadamente, sempre que seja feita a 
troco de pagamento ou de outra forma de 
retribuição similar;

(h) «publicidade oculta», a apresentação oral 
ou visual de produtos, de serviços, do nome,
da marca ou das actividades de um fabricante 
de produtos ou de um fornecedor de serviços 
em programas, quando essa apresentação 
seja feita de forma intencional pelo 
fornecedor de serviços de comunicação, 
com fins publicitários, e possa induzir o 
público em erro quanto à natureza dessa 
apresentação. Tal apresentação é
considerada intencional, designadamente, 
sempre que seja feita a troco de pagamento 
ou de outra forma de retribuição similar;

Or. en

Justificação

A publicidade oculta deve ser proibida em todos os serviços contemplados pela directiva.  
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia 
e Monica Frassoni

Alteração 157
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer 
forma de comunicação audiovisual 
comercial que consista na inclusão de - ou 
referência a - um produto, um serviço ou 
respectiva marca comercial em serviços de 
comunicação audiovisuais, normalmente a 
troco de pagamento ou retribuição 
similar.”

Suprimido

Or. it

Justificação

Ver a justificação das alterações relativas ao artigo 3º nonies. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 158
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer 
forma de comunicação audiovisual 
comercial que consista na inclusão de - ou 
referência a - um produto, um serviço ou 
respectiva marca comercial em serviços de 
comunicação audiovisuais, normalmente a 
troco de pagamento ou retribuição similar.

(k) «ajudas à produção», a inclusão de um 
produto, serviço ou marca registada 
mostrados em serviços de comunicação 
audiovisuais e necessários por motivos 
jornalísticos ou criativos em que não haja 
quaisquer pagamentos ou outras 
retribuições, nem qualquer influência 
editorial por parte do anunciante ou do 
detentor da marca, nem qualquer 
proeminência indevida.

Or. en
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Justificação

O artigo define o conceito de "ajudas à produção" que acaba de ser introduzido.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 159
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, a troco de pagamento ou 
retribuição similar. A definição legal de 
colocação de produtos não inclui os 
prémios atribuídos no âmbito de programas 
nem produtos de merchandising em 
programas.

Or. en

Justificação

A definição de colocação de produtos deve conter o requisito claro de pagamento ou 
retribuição similar para excluir os casos em que os produtos figuram como uma parte 
independente de um programa e a sua inclusão assenta numa decisão editorial independente - 
em oposição à comercial. Além disso, importa que a nova regulamentação relativa à
colocação dos produtos não torne involuntariamente ilegais os formatos já existentes e que 
são utilizados legitimamente na programação. 

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 160
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k) (Directiva 89/552/CEE)
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(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais lineares, a troco de pagamento 
ou retribuição similar ao fornecedor de 
serviços de comunicação audiovisual.

Or. en

Justificação

A colocação de produtos só deve ser classificada enquanto tal no caso de ter havido 
efectivamente um pagamento.

As normas relativas à colocação de produtos deverão apenas aplicar-se a serviços lineares.  

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 161
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.”

(k) «colocação de produtos», qualquer forma
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência,
pontual e discreta, a - um produto, um 
serviço ou respectiva marca comercial em 
serviços de comunicação audiovisuais, 
normalmente a troco de pagamento ou 
retribuição similar.”

Or. fr

Justificação

O carácter pontual e discreto da colocação do produto, tem por objectivo preservar a 
qualidade do conteúdo e a objectividade do serviço de comunicação audiovisual.
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Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 162
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.”

((k) «colocação de produtos», qualquer 
forma de comunicação audiovisual comercial 
que consista na inclusão de - ou referência a - 
um produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.” A 
definição jurídica de colocação de produto 
não inclui os prémios entregues em 
programas e produtos de merchandising de 
marca nos programas.

Or. es

Justificação

A definição de colocação de produtos ("product placement") deve excluir os casos em que os 
produtos agem como parte independente de um programa (por exemplo, objectos casuais) e a 
sua inclusão baseia-se numa decisão editorial independente e não comercial. Caso contrário, 
as normas de colocação de produtos teriam um impacto negativo nas decisões editoriais de 
usar objectos da vida quotidiana em produções audiovisuais.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 163
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k) (Directiva 89/552/CEE)

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em serviços de comunicação 
audiovisuais, normalmente a troco de 
pagamento ou retribuição similar.

(k) «colocação de produtos», qualquer forma 
de comunicação audiovisual comercial que 
consista na inclusão de - ou referência a - um 
produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial em programas lineares, a troco de 
pagamento.

Or. en
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Justificação

A alteração especifica que esta regra se aplica nomeadamente aos serviços lineares e aos 
programas transmitidos em serviços lineares. 

Os termos "normalmente a troco de pagamento ou retribuição similar" deixam demasiado 
abrangente a definição de "colocação de produtos". É provável que inclua todas as formas 
de produtos ou serviços possíveis de serem reconhecidos num programa fornecido 
gratuitamente. Esta prática é conhecida por "prop placement" e não tem quaisquer fins 
promocionais, pelo que não deve ser tratada como uma colocação de produtos no tocante às 
regras de identificação. Não é, com efeito, possível ter a certeza de que se concluiu um 
acordo sem que tenha havido uma forma de pagamento, uma vez que isto estabeleceria a 
obrigação contratual de mostrar o produto. Sem esta obrigação contratual, a colocação do 
produto não pode ser considerada como sendo uma comunicação comercial. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 164
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

(k bis) «obras europeias», 

(a) as obras originárias dos Estados-
Membros; 
(b) as obras originárias de países terceiros 
que sejam parte da Convenção Europeia 
sobre a Televisão Transfronteiriça do 
Conselho da Europa e que preencham as 
condições que figuram no nº 2 infra;
(c) as obras co-produzidas no âmbito de 
acordos celebrados entre a Comunidade e 
países terceiros no sector audiovisual e que 
preencham as condições que figuram em 
cada um desses acordos. 
A aplicação das disposições das alíneas (b) 
e (c) está subordinada ao facto de as obras 
originárias dos Estados-Membros não 
serem objecto de medidas discriminatórias 
nos países terceiros em questão.
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2. As obras referidas nas alíneas (a) e (b) 
do nº 1 são obras que foram essencialmente 
produzidas com autores e trabalhadores 
que residam em um ou vários Estados 
referidos nas alíneas (a) e (b) do nº 1, desde 
que cumpram uma das três condições que 
se seguem: 
(a) as obras são produzidas por um ou 
vários produtores estabelecidos em um ou 
vários desses Estados;
ou 
(b) a produção das obras é supervisionada 
e efectivamente controlada por um ou 
vários produtores estabelecidos em um ou 
vários desses Estados;
ou 
(c) a contribuição dos co-produtores desses 
Estados para os custos totais da co-
produção é preponderante e a co-produção 
não é controlada por um ou vários 
produtores estabelecidos no exterior desses 
Estados.
3. Obras que não são obras europeias na 
acepção do nº 1, mas que são produzidas 
no âmbito de acordos bilaterais de co-
produção concluídos entre Estados-
Membros e países terceiros são 
consideradas obras europeias desde que os 
co-produtores comunitários participem 
com uma parte maioritária no custo total 
da produção e que a produção não seja 
controlada por um ou vários produtores 
estabelecidos fora do território dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

A definição de obras europeias deve ser incluída no presente artigo em vez de formar um 
artigo em separado. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 165
ARTIGO 1, PONTO 2
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Artigo 1, alínea (k bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

(k bis) «agência de notícias», um 
organismo que fornece notícias 
audiovisuais por grosso a fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais 
lineares e não o fornecimento directo de 
serviços ao público em geral.

Or. en

Justificação

A definição adicional destina-se a clarificar e a limitar o âmbito dos "direitos sobre os 
resumos noticiosos" propostos no artigo 3.°-B. Limita, nomeadamente, o termo 
"intermediários", que figura na proposta original, aos serviços das agências de notícias e 
apenas nos casos em que forneçam serviços a organismos de radiodifusão. A definição 
assenta na definição de organismo de radiodifusão constante da alínea d) do artigo 1º da 
proposta, bem como na classificação dos serviços das agências de notícias utilizada para 
efeitos do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços no quadro da OMC. As agências de 
notícias já transmitem aos organismos de radiodifusão lineares grande parte das suas 
principais notícias sobre o estrangeiro, pelo que constituem um meio prático e adequado 
através do qual os direitos sobre os resumos noticiosos podem operar.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 166
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k bis) (nova) Directiva 89/552/CEE)

(k bis)"índices de audiência e de difusão 
dos meios de comunicação": estimativa do 
número de 
ouvintes/telespectadores/leitores, 
respectivamente, de uma transmissão 
radiofónica ou televisiva."

Or. it

Justificação
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Considera-se fundamental, no âmbito da directiva, introduzir a definição de índice de 
audiência.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra  e Monica 
Frassoni

Alteração 167
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k bis) (nova) Directiva 89/552/CEE)

(k bis) "índices de audiência e de difusão 
dos meios de comunicação": estimativa do 
número de 
ouvintes/telespectadores/leitores, 
respectivamente, de uma transmissão 
radiofónica ou televisiva."

Or. it

Justificação

Considera-se fundamental, no âmbito da directiva, introduzir a definição de índice de 
audiência.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra  e Monica 
Frassoni

Alteração 168
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k bis) (nova) Directiva 89/552/CEE)

(k bis) "realizador": qualquer pessoa 
singular ou colectiva que tem a 
responsabilidade da organização e/ou da 
realização do inquérito sobre os índices de 
audiência e de difusão dos meios de 
comunicação.

Or. it
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Justificação

Considera-se fundamental, no âmbito da directiva, introduzir a definição de índice de 
audiência e de realizador (ver alteração ao artigo 20º bis (novo))

Alteração apresentada por Gianni De Michelis

Alteração 169
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea (k bis) & (k ter) (novas) (Directiva 89/552/CEE)

(k bis) «integração de produtos», quando 
um produto recebe uma menção particular 
por um personagem ou actor que exprime 
abertamente o seu apoio ao produto, sendo 
esse produto integrado no script do 
programa afectando, deste modo, a 
responsabilidade e a independência do 
fornecedor de serviços de comunicação; 

(k ter) «proeminência indevida», a 
apresentação visual importuna de um 
produto no ecrã.

Or. en

Justificação

A separação dos três termos - a colocação de produtos, a integração de produtos e a
proeminência indevida - oferece uma maior protecção ao telespectador e mais segurança 
jurídica para o fornecedor de serviços de comunicação. 

Isto significa que não poderá ser dada em nenhum programa qualquer proeminência 
indevida a um produto ou serviço comercial. Em especial, qualquer referência a esse produto 
ou serviço deve ser limitada ao que pode ser claramente justificado pelos requisitos editoriais 
do próprio programa.

Do mesmo modo, havendo uma definição clara dos termos "integração de produtos", será
possível garantir a protecção da independência editorial. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia
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Alteração 170
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k ter) (nova) Directiva 89/552/CEE)

(k ter) "índice de apreço do programa": 
estimativa das avaliações de apreço do 
programa por parte dos 
ouvintes/telespectadores/leitores, 
respectivamente, de uma transmissão 
radiofónica ou televisiva.

Or. it

Justificação

Considera-se fundamental, no âmbito da directiva, introduzir a definição de índice de apreço 
do programa.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 171
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 1, alínea k quater) (nova) Directiva 89/552/CEE)

k quater) "índice de qualidade do 
programa": estimativa das avaliações no 
que respeita a alguns parâmetros 
pré-definidos."

Or. it

Justificação

Considera-se fundamental, no âmbito da directiva, introduzir a definição de índice de 
qualidade do programa.
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