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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 172
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA A)

Artigo 2, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

(a) No nº 1, a expressão “todas as emissões 
de radiodifusão televisiva transmitidas: - por 
organismos de radiodifusão televisiva” é 
substituída pela expressão “todos os serviços 
de comunicação audiovisuais transmitidos: -
por fornecedores de serviços de 
comunicação”, e a expressão ”às emissões 
destinadas” é substituída pela expressão “aos 
serviços de comunicação audiovisuais 
destinados”;

(a) No nº 1, a expressão “todas as emissões 
de radiodifusão televisiva transmitidas: - por 
organismos de radiodifusão televisiva” é 
substituída pela expressão “todos os serviços 
de comunicação audiovisuais lineares 
transmitidos: - por fornecedores de serviços 
de comunicação”, e a expressão ”às 
emissões destinadas” é substituída pela 
expressão “aos serviços de comunicação 
audiovisuais destinados”;

Or. en
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Justificação

Cumpre modificar a definição de radiodifusão televisiva, por forma a incluir os 
serviços que, tendo a mesma natureza que os serviços de radiodifusão tradicionais, 
são transmitidos através de plataformas diferentes.
Não obstante, a Directiva em apreço não deveria passar a abranger os serviços não 
lineares, que deveriam continuar a ser regidos pela directiva "Comércio electrónico" 
enquanto 'serviços da sociedade da informação'.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 173
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA A BIS) (nova)
Artigo 2, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

(a bis) No artigo 2º, é inserido o nº 1 bis 
seguinte:
"1 bis. No respeito das competências 
respectivas, os Estados-Membros e a 
Comissão garantirão o pluralismo dos 
serviços de comunicação audiovisuais, a 
sua liberdade e a sua independência."

Or. it

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 174
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA B)

Artigo 2, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

(b) No nº 2, a expressão “organismos de 
radiodifusão televisiva” é substituída por 
“fornecedores de serviços de comunicação”;

(b) ) No nº 2, a expressão “organismos de 
radiodifusão televisiva” é substituída por 
“fornecedores de serviços de comunicação 
lineares”;

Or. en

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 175
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)

Artigo 2, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)



AM\630521PT.doc 3/87 PE  378.524

(c) No nº 3, a expressão “organismo de 
radiodifusão televisiva” é substituída por 
“fornecedor de serviços de comunicação”; a 
expressão “as decisões editoriais relativas à 
programação” é substituída por “as decisões 
editoriais relativas ao serviço de 
comunicação audiovisual"; a expressão 
“actividade de radiodifusão televisiva” é 
substituída por “actividade de fornecimento 
de serviços de comunicação audiovisuais”; a 
expressão “onde iniciou a sua actividade de 
radiodifusão” é substituída por “onde iniciou 
a sua actividade”; a expressão “as decisões 
editoriais relativas à programação” é 
substituída por “as decisões relativas ao 
serviço de comunicação audiovisual”.

(c) No nº 3, a expressão “organismo de 
radiodifusão televisiva” é substituída por 
“fornecedor de serviços de comunicação 
linear”; a expressão “as decisões editoriais 
relativas à programação” é substituída por 
“as decisões editoriais relativas ao serviço de
comunicação audiovisual linear"; a 
expressão “actividade de radiodifusão 
televisiva” é substituída por “actividade de 
fornecimento de serviços de comunicação 
audiovisuais lineares”; a expressão “onde 
iniciou a sua actividade de radiodifusão” é 
substituída por “onde iniciou a sua 
actividade”; a expressão “as decisões 
editoriais relativas à programação” é 
substituída por “as decisões relativas ao 
serviço de comunicação audiovisual linear”.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 176
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C BIS) (nova)
Artigo 2, n° 3 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

(c bis) No artigo 2°, é aditado o seguinte 
nº3 bis:
"3 bis. Tratando-se de serviços não 
lineares, os Estados-Membros podem tomar 
medidas a título dos n°s 3 a 5  do artigo 3°e  
do n° 3 do artigo 12º da Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Directiva relativa ao comércio 
electrónico).

Or. de

Justificação

Importa clarificar, no âmbito de um novo número do artigo 2°, que os Estados-
Membros dispõem da possibilidade, também relativamente aos serviços não lineares, 
de impor restrições, à semelhança do permitido até á data com base na Directiva 
relativa ao comércio electrónico.
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Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 177
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C bis) (nova)

Artigo 2, nº 3 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

c bis) É aditado o seguinte nº 3 bis:
"3 bis. Sempre que um fornecedor de 
serviços de comunicação tenha a sua sede 
social num Estado-Membro mas o 
essencial dos seus recursos financeiros 
provenha dos serviços de comunicação 
audiovisuais, lineares ou não lineares, 
oferecidos num outro Estado-Membro, 
considera-se que o fornecedor está 
estabelecido no Estado-Membro onde 
exerce o essencial da sua actividade."

Or. fr

Justificação

Convém acrescentar o critério económico para determinar o país ou o Estado de 
estabelecimento de um fornecedor de serviços, uma vez que tal critério é neutro e 
eficaz.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 178
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA E)

Artigo 2, nº 5 (Directiva 89/552/CEE)

(e) No nº 5, o termo “o organismo de 
radiodifusão televisiva” é substituído por “o 
fornecedor de serviços de comunicação” e 
“artigo 52.º” é substituído por “artigo 43.º”.

(e) No nº 5, o termo “o organismo de 
radiodifusão televisiva” é substituído por “o 
fornecedor de serviços de comunicação 
audiovisuais” e “artigo 52.º” é substituído 
por “artigo 43.º”.

Or. en

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 179
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA F)
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Artigo 2, nº 6, parágrafos 1 bis e 1 ter (novos) (Directiva 89/552/CEE)

A presente directiva não se aplica aos 
serviços, em que o conteúdo audiovisual é 
meramente acessório para o serviço e não o 
seu objectivo principal. 
A presente Directiva exclui os jornais 
electrónicos, os periódicos, as revistas ou os 
livros cujo conteúdo seja amplamente 
estático."

Or. en

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 180
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA G)

Artigo 2, nº 7 (Directiva 89/552/CEE)

"7. Um Estado-Membro pode, para prevenir 
condutas abusivas ou fraudulentas, adoptar 
medidas adequadas contra um fornecedor de 
serviços de comunicação estabelecido noutro 
Estado-Membro que dirija toda ou quase 
toda a sua actividade para o seu território. O 
primeiro Estado-Membro deve provar, caso 
a caso, que assim é.

"7. Um Estado-Membro pode, para prevenir 
condutas abusivas ou fraudulentas num 
domínio da ordem pública não abrangido 
pela presente Directiva, adoptar medidas 
adequadas contra um fornecedor de serviços 
de comunicação estabelecido noutro 
Estado-Membro que dirija toda ou quase 
toda a sua actividade para o seu território. O 
primeiro Estado-Membro deve provar, caso 
a caso, que assim é. Os Estados-Membros 
não interferirão na livre circulação de 
serviços pelas razões abrangidas pelo 
domínio coordenado pela presente 
Directiva.

Or. en

Justificação

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by 
harmonising a set of rules. Artigo 2.7 in the current wording undermines this 
objective. It allows Member States to block incoming services even if they fully 
comply with the rules of the Directiva, i.e. with those rules harmonised to ensure the 
functioning of the Single Market. In accordance with the Treaty and ECJ case law 
such blocking can only take place in specific cases where public order is threatened. 
The mere fact that a company has been established in Member State A for the sole 
purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not constitute an 
abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in Member 
State B.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 181
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B)

Artigo 2 - A, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

(b) No nº 2, a expressão “o artigo 22.ºA” é 
substituído por “o artigo 3.º-E”.

(b) Os nºs 2 e 3 são substituídos pelo 
seguinte:
2. Os Estados-Membros podem derrogar, 
provisoriamente, as disposições do nº 1, 
caso se encontrem reunidas as seguintes 
condições:
a) Um serviço de comunicação audiovisual 
de outro Estado-Membro infrinja 
manifesta, séria e gravemente o disposto 
nos nºs 1 ou 2 do artigo 22º e ou nos artigos 
3º quater e 3º quinquies;
b) O prestador de serviços de comunicação
tenha infringido a(s) disposição(ões) 
prevista(s) na alínea a), pelo menos duas 
vezes no decurso dos doze meses 
precedentes;
c) O Estado-Membro em causa tenha 
notificado por escrito o prestador de 
serviços de comunicação e a Comissão das 
alegadas violações e das medidas que 
tenciona tomar no caso de tal violação 
voltar a verificar-se;
d) As consultas entre o Estado-Membro de 
transmissão e a Comissão não tenham 
conduzido a uma resolução amigável no 
prazo de quinze dias a contar da 
notificação prevista na alínea c), 
persistindo a alegada violação.
A Comissão tomará posição mediante 
decisão, no prazo de dois meses a contar da 
notificação das medidas tomadas pelo 
Estado-Membro, sobre a sua 
compatibilidade com o direito comunitário. 
Em caso de decisão negativa, será 
solicitado ao Estado-Membro que ponha 
urgentemente termo à medida em causa.
3. O disposto no n° 2 não prejudica a 
aplicação de qualquer procedimento, 
medida ou sanção contra as referidas 
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violações no Estado-Membro sob cuja 
jurisdição se encontre o prestador de 
serviços de comunicação em causa.

Or. en

Justificação

As derrogações ao nº 1, bem como as condições a reunir a este respeito, devem 
abranger a totalidade dos serviços de comunicação audiovisuais, não apenas as 
emissões televisivas. Em particular no respeitante à protecção dos menores, os 
serviços não lineares deveriam igualmente ser abrangidos pelo presente artigo.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 182
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros serão livres de 
exigir aos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição que cumpram regras mais 
detalhadas ou mais rigorosas nos domínios 
abrangidos pela presente directiva.

1. Os Estados-Membros serão livres de 
exigir aos fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição que cumpram regras mais 
detalhadas ou mais rigorosas nos domínios 
abrangidos pela presente directiva, mas tais 
regras não podem aplicar-se aos 
fornecedores de serviços de comunicação 
que transmitam a partir de outros 
Estados-Membros em conformidade com o 
princípio do país de origem.

Or. en

Justificação

Clarificação de que cumpre aplicar o princípio do país de origem, a fim de garantir 
aos fornecedores de serviços um nível mínimo de certeza jurídica.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 183
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 2 (Directiva 89/552/CEE) 

2. Os Estados-Membros assegurarão, através 
de meios apropriados e no âmbito das 
respectivas legislações, a efectiva 

2. Os Estados-Membros assegurarão, através 
de meios apropriados e no âmbito das 
respectivas legislações, a efectiva 
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observância das disposições da presente 
directiva pelos fornecedores de serviços de 
comunicação sob a sua jurisdição.

observância das disposições da presente 
directiva pelos fornecedores de serviços de 
comunicação sob a sua jurisdição, prevendo 
igualmente sanções adequadas, que 
poderão culminar na suspensão ou na 
revogação da autorização para exercer 
actividades de radiodifusão televisiva. 

Or. it

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 184
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 2 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

2 bis. Uma vez por ano, os 
Estados-Membros transmitirão às 
instituições comunitárias informações 
sobre a aplicação da presente directiva.

Or. it

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 185
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais 
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 
controlo efectivo do seu cumprimento.”

3. Para efeitos da consecução do objectivo 
visado no nº 2, os Estados-Membros 
encorajarão os regimes de co-regulação e/ou 
auto-regulação nos domínios coordenados 
pela presente directiva. Tais regimes terão de 
ser largamente aceites pelas principais partes 
interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. en

Justificação

Tanto os regimes de co-regulação como os regimes de auto-regulação constituem 
meios eficazes para implementar e concretizar os objectivos Da directiva.
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 186
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Os Estados-Membros encorajarão os
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais 
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 
controlo efectivo do seu cumprimento.”

3. Os Estados-Membros encorajarão, nos
domínios coordenados pela presente 
directiva, regimes de co-regulação e 
auto-regulação a nível nacional como 
instrumento regulador estabelecido em 
cooperação entre organismos públicos e de 
auto-regulação. Tais regimes terão de ser 
largamente aceites pelas principais partes 
interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. en

Justificação

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of
the regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well 
over a decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   
Accordingly, Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key 
roles in guaranteeing consumer protection and both should be taken into 
consideration in particular under the aspect of “better regulation". Without the 
flexibility and the sense of industry responsibility that self-regulation affords, there is 
concern that statutory regulation may therefore not be able to provide the public with 
the same levels of protection that they are currently enjoying.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 187
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, n° 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 
controlo efectivo do seu cumprimento.”

3. Para efeitos de transposição e execução 
das disposições constantes da presente 
directiva, os Estados-Membros encorajarão 
os regimes de auto-regulação e de 
co-regulação. Estes regimes terão de ser 
largamente aceites no Estado-Membro 
respectivo pelas principais partes 
interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. de
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Justificação

Trata-se de clarificar que o conceito de co-regulação abrange igualmente o auto-
controlo e/ou auto-regulação, desde que a responsabilidade final incumba aos 
Estados-Membros. Além disso, a expressão "largamente aceites" dever-se-ia reportar 
exclusivamente ao reconhecimento geral no Estado-Membro em causa, e não em toda 
a Comunidade. 

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 188
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais 
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 
controlo efectivo do seu cumprimento.”

3. Visando a consecução dos objectivos da 
presente Directiva, os Estados-Membros 
serão livres de encorajar os regimes de 
auto-regulação e ou co-regulação nos 
domínios coordenados pela presente 
directiva. Tais regimes terão de ser 
largamente aceites pelas principais partes 
interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros estabeleceram já instrumentos eficazes de auto-regulação, 
que dão resposta a questões de política dos meios de comunicação tratados na 
presente directiva. A continuação destes instrumentos de auto-regulação não deve ser 
posta em causa.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 189
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais 
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de auto-regulação e co-regulação 
nos domínios coordenados pela presente 
directiva. Tais regimes terão de ser 
largamente aceites pelas principais partes 
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controlo efectivo do seu cumprimento.” interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. en

Justificação

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in 
particular under the aspect of “better regulation.” 
Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a 
regulatory instrument that has proved very effective in national markets. For example 
in the UK the Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory 
body committed to protecting consumers of on-demand audiovisual content services 
provided by its members. ATVOD ensures that its members adhere to its code of 
practice, adjudicates on consumer queries and helps promote greater understanding 
of, and trust in, on-demand services. The ATVOD Code of Practice also provides for 
specific measures to protect children. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 190
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 3, nº 3 (Directiva 89/552/CEE) 

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de co-regulação nos domínios 
coordenados pela presente directiva. Tais 
regimes terão de ser largamente aceites pelas 
principais partes interessadas e prever um 
controlo efectivo do seu cumprimento.”

3. Os Estados-Membros encorajarão os 
regimes de auto-regulação e de
co-regulação nos domínios coordenados pela 
presente directiva. Tais regimes terão de ser 
largamente aceites pelas principais partes 
interessadas e prever um controlo efectivo 
do seu cumprimento.”

Or. it

Justificação

É conveniente sublinhar que, sobretudo no que se refere aos média bastante invasivos 
e tecnologicamente avançados, o respeito da dignidade humana e da intangibilidade 
da vida privada continua a constituir a barreira intransponível ao direito a ser 
informado.
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Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 191
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos dos resumos noticiosos, as 
empresas de radiodifusão estabelecidas 
noutros Estados-Membros não deixem de ter 
acesso, em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 
jurisdição.

1. Sem prejuízo dos acordos contratuais 
entre as empresas de radiodifusão 
relevantes, os Estados-Membros poderão 
garantir que, para efeitos dos resumos 
noticiosos, as empresas de radiodifusão 
estabelecidas noutros Estados-Membros não 
deixem de ter acesso, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias e contra um 
pagamento razoável, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 
jurisdição.

Or. en

Justificação

A formulação da directiva deve reflectir o facto de o direito a resumos noticiosos ser 
tradicionalmente exercido mediante acordos contratuais bilaterais.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 192
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que, para 
efeitos dos resumos noticiosos, as empresas 
de radiodifusão estabelecidas noutros 
Estados-Membros não deixem de ter acesso, 
em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 
jurisdição.

1. Os Estados-Membros garantirão que, para 
efeitos dos resumos noticiosos, as empresas 
de radiodifusão e agências noticiosas que 
ajam em nome das empresas de 
radiodifusão estabelecidas noutros 
Estados-Membros não deixem de ter acesso, 
em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse.

Or. en

Justificação

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries 
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in Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events 
taking place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on 
intermediaries such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion 
of a reference to news agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to 
receive this raw international news material in the most efficient format for their 
purposes. To limit the right to broadcasters, by excluding news agencies, would 
establish a right that is more theoretical than real because of the practical issues of 
making crossborder arrangements swiftly, particularly when a news event is 
unexpected.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 193
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que, para 
efeitos dos resumos noticiosos, as empresas 
de radiodifusão estabelecidas noutros 
Estados-Membros não deixem de ter acesso, 
em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 
jurisdição.

1. Os Estados-Membros garantirão que, para 
efeitos dos resumos noticiosos, as empresas 
de radiodifusão estabelecidas noutros 
Estados-Membros não deixem de ter acesso, 
contra pagamento justo e em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias, a 
eventos de grande interesse para o público 
transmitidos por uma empresa de 
radiodifusão sob a sua jurisdição.

Or. en

Justificação

Cumpre que terceiros, incluindo agências, possam dispor de breves excertos, desde 
que os direitos sejam justamente remunerados e publicamente reconhecidos.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 194
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, n° 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
para efeitos dos resumos noticiosos, as 
empresas de radiodifusão estabelecidas 
noutros Estados-Membros não deixem de ter 
acesso, em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 

1. Cada Estado-Membro garantirá que, 
para efeitos dos resumos noticiosos, as 
empresas de radiodifusão estabelecidas 
noutros Estados-Membros não deixem de ter 
acesso, em condições justas, razoáveis e não 
discriminatórias, a eventos de grande 
interesse para o público transmitidos por 
uma empresa de radiodifusão sob a sua 
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jurisdição. jurisdição.

Or. de

Justificação

Impõe-se especificar que a directiva instaura um direito em matéria de resumos 
noticiosos à escala comunitária.

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

Alteração 195
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

 1 bis. Os Estados-Membros poderão propor 
que determinadas manifestações de 
especial relevância social não incluídas na 
lista prevista no artigo 3º não sejam 
transmitidas em exclusivo pelas empresas
de radiodifusão sob a sua jurisdição
quando a sua elevada importância, carácter 
imprevisível ou a falta de tempo assim o 
exijam. Estes pedidos serão submetidos a 
um procedimento de verificação acelerada 
de acordo com o modelo definido no nº 2 do 
artigo 3º-B.

Or. it

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 196
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Os Estados-Membros tomarão todas 
as medidas necessárias para garantir que 
as empresas de radiodifusão autorizadas 
que estejam sob a sua jurisdição e as 
estabelecidas em outros Estados-Membros 
não deixem de ter acesso, em condições 
justas, razoáveis e não discriminatórias, a 
eventos de grande interesse para o público 
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transmitidos por uma empresa de 
radiodifusão sob a sua jurisdição e 
recebam por esse motivo um pagamento 
apropriado.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão Europeia sobre o direito a resumos noticiosos não garante o 
acesso dos cidadãos a eventos de importância para a sociedade. Impõe-se, por 
conseguinte, estabelecer um direito aos resumos noticiosos à escala comunitária. 
Além do mais, uma tal disposição serviria o ainda válido objectivo de tornar a 
Directiva CE, conforme à respectiva Convenção do Conselho da Europa.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 197
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os resumos noticiosos podem ser 
escolhidos livremente pelas empresas de 
radiodifusão a partir do sinal da empresa de 
radiodifusão transmissora, devendo, no 
mínimo, identificar a fonte.

2. As empresas de radiodifusão autorizadas 
podem escolher livremente resumos
noticiosos a partir do sinal da empresa de 
radiodifusão transmissora, devendo, no 
mínimo, identificar a fonte, ou, em 
alternativa, pode-lhes ser dado acesso ao 
evento para efeitos de direitos à 
transmissão de resumos noticiosos.

Or. en

Justificação

O acesso ao próprio evento pode igualmente constituir uma alternativa na 
perspectiva de obtenção do material necessário ao exercício do direito a resumos 
noticiosos. 

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 198
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os resumos noticiosos podem ser 
escolhidos livremente pelas empresas de 
radiodifusão a partir do sinal da empresa de 

2. Os resumos noticiosos podem ser 
escolhidos livremente pelas empresas de 
radiodifusão a partir do sinal da empresa de 
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radiodifusão transmissora, devendo, no 
mínimo, indentificar a fonte.

radiodifusão transmissora, devendo, no 
mínimo, indentificar a fonte, ou, em 
alternativa, as empresas de radiodifusão 
podem ter acesso directo ao evento para 
efeitos de transmissão, sendo esse acesso 
regido pelo direito do Estado-Membro em 
questão.

Or. de

Justificação

O Estado-Membro em causa deveria poder determinar se concede o direito a resumos 
noticiosos mediante o direito de acesso físico ou a partir do sinal.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 199
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B, nº 2 (Directiva 89/552/CEE) 

2. Os resumos noticiosos podem ser 
escolhidos livremente pelas empresas de 
radiodifusão a partir do sinal da empresa de 
radiodifusão transmissora, devendo, no 
mínimo, identificar a fonte.

2. Os resumos noticiosos podem ser 
escolhidos livremente e transmitidos pelas 
empresas de radiodifusão a partir do sinal da 
empresa de radiodifusão transmissora, 
devendo, no mínimo, identificar a fonte.

Or. it

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 200
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais sob a sua jurisdição 
disponibilizem aos receptores do serviço, 
através de um acesso fácil, directo e 
permanente, pelo menos as seguintes 
informações:

Os Estados-Membros garantirão, por meios 
apropriados, que os fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais 
lineares sob a sua jurisdição disponibilizem 
aos receptores do serviço, através de um 
acesso fácil, directo e permanente, pelo 
menos as seguintes informações:

Or. en
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Justificação

Propicia aos Estados-Membros flexibilidade no que respeita ao recurso à auto-
regulação e à co-regulação.
A Directiva deveria apenas aplicar-se aos serviços lineares.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 201
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, proémio (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais sob a sua jurisdição 
disponibilizem aos receptores do serviço, 
através de um acesso fácil, directo e 
permanente, pelo menos as seguintes 
informações:

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais sob a sua jurisdição 
disponibilizem aos receptores do serviço, 
através de um acesso fácil, directo e 
permanente, uma página web que inclua
pelo menos as seguintes informações:

Or. es

Justificação

Por uma mera razão de economia de tempo, recomenda-se que sejam 
disponibilizadas aos utilizadores informações detalhadas através de um mecanismo 
simplificado que evite o fornecimento de dados inúteis.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 202
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais sob a sua jurisdição 
disponibilizem aos receptores do serviço, 
através de um acesso fácil, directo e 
permanente, pelo menos as seguintes 
informações:

Os Estados-Membros garantirão, por meios 
apropriados, que os fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais sob a 
sua jurisdição disponibilizem aos receptores 
do serviço, através de um acesso fácil, 
directo e permanente, pelo menos as 
seguintes informações:

Or. en
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Justificação

Cumpre que a linguagem seja coerente e propicie aos Estados-Membros flexibilidade 
para recorrer à co-regulação.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 203
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, nº 1, alínea b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) endereço geográfico em que o fornecedor 
se encontra estabelecido;

(b) endereço geográfico e endereço postal 
em que o fornecedor se encontra 
estabelecido;

Or. en

Alteração apresentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Alteração 204
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, alínea d bis (nova) (Directiva 89/552/CEE) 

d bis) a menção de conteúdo inadequado 
para menores ou sistemas de filtragem 
eficazes que impeçam o acesso dos menores 
a informações susceptíveis de afectar 
seriamente o seu desenvolvimento psíquico 
e físico.

Or. it

Justificação

O artigo 3º-C estabelece um número mínimo de regras que os fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais devem cumprir; essas regras não podem 
limitar-se à mera identificação dos fornecedores, devendo abranger igualmente a 
utilização de medidas específicas de protecção dos menores por parte desses mesmos 
fornecedores.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 205
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D (Directiva 89/552/CEE)
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Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 
modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

Os Estados-Membros garantirão, através de 
meios adequados, que os serviços de 
comunicação audiovisuais lineares sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 
modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

Or. en

Justificação

Propicia aos Estados-Membros flexibilidade no que respeita ao recurso à auto-
regulação e à co-regulação.
A directiva deveria apenas aplicar-se aos serviços lineares.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Patrizia Toia

Alteração 206
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D (Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de 
um modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

1. São proibidas transmissões ou serviços 
de comunicação audiovisuais susceptíveis de 
afectar seriamente o desenvolvimento físico, 
mental ou moral dos menores.

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para garantir a 
aplicação desta proibição.

Or. it

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 207
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 

Os Estados-Membros garantirão, através de 
meios adequados, que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 
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modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

Or. en

Justificação

Cumpre que a linguagem seja coerente e propicie aos Estados-Membros flexibilidade 
para recorrer à co-regulação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 208
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 
modo susceptível de afectar seriamente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral dos 
menores.

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais e as 
comunicações comerciais audiovisuais sob 
a sua jurisdição não sejam disponibilizados 
de um modo susceptível de afectar 
seriamente o desenvolvimento físico, mental 
ou moral dos menores.

Or. en

Justificação

A actual formulação do presente artigo é demasiado restritiva. A protecção do bem-
estar dos menores é um princípio demasiado importante para permitir compromissos, 
independentemente da forma que o serviço de comunicação audiovisual possa 
assumir.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 209
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros velarão
nomeadamente por não autorizar as 
comunicações audiovisuais comerciais, o 
patrocínio, a publicidade ou a colocação de 
produtos fabricados em condições 
contrárias ao direito internacional que 
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proíbe o trabalho infantil.

Or. fr

Justificação

Seria hipócrita pretender proteger a moralidade dos menores chamando a atenção 
dos jovens consumidores para produtos fabricados ilegalmente por crianças.

Alteração apresentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Alteração 210
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros garantirão que os 
serviços de comunicação audiovisuais sob a 
sua jurisdição não transmitam em caso 
algum informações de carácter pedófilo, 
sob pena de sanções administrativas e 
penais.

Or. it

Justificação

Face aos acontecimentos ocorridos em vários Estados-Membros, como o 
desaparecimento e o assassinato de crianças, os delitos ligados à pedofilia, a 
proliferação de material pornográfico, os sítios Web que incitam à exploração de 
menores e a multiplicação de actos de violência contra as mulheres, torna-se cada 
vez mais urgente combater firme e resolutamente uma praga social que atinge muito 
particularmente uma faixa etária completamente indefesa e inocente.

Alteração apresentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Alteração 211
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D, parágrafo 1 ter (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros garantirão que os 
serviços de comunicação audiovisuais sob a 
sua jurisdição forneçam sistemas de 
filtragem de conteúdos prejudiciais para o 
desenvolvimento psíquico e físico dos 
menores.
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Or. it

Justificação

Face aos acontecimentos ocorridos em vários Estados-Membros, como o 
desaparecimento e o assassinato de crianças, os delitos ligados à pedofilia, a 
proliferação de material pornográfico, os sítios Web que incitam à exploração de 
menores e a multiplicação de actos de violência contra as mulheres, torna-se cada 
vez mais urgente combater firme e resolutamente uma praga social que atinge muito 
particularmente uma faixa etária completamente indefesa e inocente.

Alteração apresentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Alteração 212
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-D, parágrafo 1quater (novo) (Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros convidarão os 
serviços de comunicação audiovisuais sob a 
sua jurisdição a promoverem campanhas 
de informação tendo em vista a prevenção 
da violência contra as mulheres e os 
menores, quando viável em colaboração 
com associações e organismos públicos ou 
privados activos neste sector. 

Or. it

Justificação

Face aos acontecimentos ocorridos em vários Estados-Membros, como o 
desaparecimento e o assassinato de crianças, os delitos ligados à pedofilia, a 
proliferação de material pornográfico, os sítios Web que incitam à exploração de 
menores e a multiplicação de actos de violência contra as mulheres, torna-se cada 
vez mais urgente combater firme e resolutamente uma praga social que atinge muito 
particularmente uma faixa etária completamente indefesa e inocente.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 213
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-E (Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros garantirão, através 
dos meios adequados, que os serviços de 
comunicação audiovisuais e as 
comunicações audiovisuais comerciais

1. São proibidas as transmissões ou 
serviços de comunicação audiovisuais e 
comunicações audiovisuais comerciais que
contenham quaisquer formas de incitamento 
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oferecidos por fornecedores sob a sua 
jurisdição não contenham qualquer
incitamento ao ódio com base no sexo, na 
raça ou origem étnica, na religião ou credo, 
na incapacidade, idade ou orientação sexual.

ao ódio com base no sexo, na raça ou origem 
étnica, na religião ou credo, na incapacidade, 
idade ou orientação sexual.

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para garantir a 
aplicação desta proibição.

Or. it

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 214
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-E (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão, através dos 
meios adequados, que os serviços de 
comunicação audiovisuais e as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidos por fornecedores sob a sua 
jurisdição não contenham qualquer 
incitamento ao ódio com base no sexo, na 
raça ou origem étnica, na religião ou credo, 
na incapacidade, idade ou orientação sexual.

Os Estados-Membros garantirão, através dos 
meios adequados, que os serviços de 
comunicação audiovisuais e as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidos por fornecedores sob a sua 
jurisdição não contenham qualquer 
incitamento ao ódio com base no sexo, na 
raça ou origem étnica, na religião ou credo, 
na incapacidade, idade ou orientação sexual.

Em contrapartida, procurarão motivar os 
fornecedores de serviços de comunicação e 
apoiá-los nos seus esforços para favorecer 
a acessibilidade das pessoas que sofrem de 
deficiência física ou mental.

Or. fr

Justificação

Não é suficiente afirmar a proibição da difusão de conteúdos discriminatórios; 
convém igualmente dar uma resposta concreta ao desafio não só social mas também 
económico e cultural que representa o acesso aos programas das pessoas deficientes 
ou idosas.
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Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 215
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F (Directiva 89/552/CEE)

Artigo 3º-F Suprimido
1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.
2. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição não transmitam obras 
cinematográficas fora dos períodos 
acordados com os detentores de direitos.
3. Os Estados-Membros farão relatório à 
Comissão, até ao final do quarto ano após 
a adopção da presente directiva e, a partir 
daí, de três em três anos, da aplicação da 
medida prevista no nº 1.
4. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros, a Comissão fará 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho da aplicação do disposto no nº 1, 
tendo em conta a evolução do mercado e 
das tecnologias.

Or. es

Justificação

Com a especialização dos serviços, surgem as cadeias temáticas, resultando do 
desenvolvimento da era digital uma diversificação dos serviços lineares e não 
lineares. Por conseguinte, o estabelecimento de quotas já não é uma questão de 
actualidade. É o interesse do utilizador e não do legislador que deve determinar o 
tipo de serviço que deverão oferecer os fornecedores.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 216
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)
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1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração ao Considerando 13 relativamente à clarificação do 
alargamento do âmbito de aplicação da Directiva aos serviços não lineares. As 
disposições em matéria de quotas para os serviços lineares constam dos artigos 4º e 
5º da actual Directiva.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 217
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6º.

1. Os Estados-Membros encorajarão os
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição a promoverem, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6º.

Or. en

Justificação

A maior diversidade oferecida por um maior número de serviços torna 
desnecessárias disposições em matéria de quotas. Há modos mais eficazes de 
incentivo à produção e difusão de obras comunitárias.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 218
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, pelos meios 
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viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

adequados, a produção e o acesso a obras 
europeias na acepção do artigo 6.º.

Or. en

Justificação

O presente artigo já em 1989 visava a introdução regular e gradual da regra da 
promoção das obras europeias. Actualmente, no contexto da Estratégia de Lisboa, é 
necessário propor normas mais exigentes nesta matéria, a fim de promover a 
indústria audiovisual europeia e preservar a rica diversidade cultural da Europa. 
Cumpre, por conseguinte, que os Estados-Membros não encontrem pretextos para 
não envidar o necessário esforço de promoção das produções europeias.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 219
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros encorajarão os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável, a produção e o acesso a obras 
europeias na acepção do artigo 6.º.

Or. en

Justificação

O mercado dos serviços não lineares encontra-se, em larga medida, numa primeira 
fase de desenvolvimento. A imposição de quotas culturais ou de contribuição 
financeira, se é que tal é possível, pode comprometer o desenvolvimento de novos 
serviços. Por outro lado, entraves menores à distribuição poderão ter um efeito 
positivo na diversidade cultural.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 220
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que os 1. Os Estados-Membros garantirão que os 
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fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais lineares sob a sua jurisdição 
promovam, quando viável e pelos meios 
adequados, a produção e o acesso a obras 
europeias na acepção do artigo 6.º.

Or. en

Justificação

Num ambiente 'a pedido', os consumidores beneficiarão de uma mais ampla oferta e 
de uma maior diversidade de conteúdos audiovisuais. Por outro lado, são livres de 
escolher o conteúdo que pretendem e vê-lo em qualquer momento, o que torna 
supérfluas, nos serviços não lineares, as obrigações em matéria de quotas e 
produção.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 221
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

No caso dos serviços não lineares, esta 
promoção pode ser feita nomeadamente 
através de investimentos mínimos na 
produção europeia em função do volume de 
negócios, de uma proporção mínima de 
produções europeias nos catálogos de 
video-on-demand e da exposição atractiva 
das produções europeias nos guias 
electrónicos de programas.

Or. fr

Justificação

É essencial que os serviços não lineares participem no apoio e na promoção das 
obras europeias, no quadro de obrigações regulamentares inscritas na directiva. 
Estes serviços geralmente são propostos por empresas de grande dimensão com
capacidades financeiras muito superiores às das empresas de radiodifusão, como os 
operadores de telecomunicações, os fornecedores de acesso Internet, etc. Fazer 
suportar exclusivamente pelas empresas de radiodifusão os encargos decorrentes das 
obrigações relativas à diversidade cultural poderia ameaçar perigosamente a criação 
europeia.
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Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 222
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, nº 1 (Directiva 89/552/CEE) 

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam, quando 
viável e pelos meios adequados, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
fornecedores de serviços de comunicação 
sob a sua jurisdição promovam (inclusive, 
quando viável, para tal contribuindo 
directamente), pelos meios adequados, a 
produção e o acesso a obras europeias, no 
respeito da concorrência entre os diferentes 
mercados de distribuição na acepção do 
artigo 6.º, na proporção de pelo menos 40% 
das obras transmitidas, devendo esta quota 
ser entendida numa base diária e pelo 
menos 20% difundidos durante o período 
de maior audiência.

Or. it

Justificação

A braços com a concorrência das suas homólogas norte-americana, indiana, 
latino-americana e chinesa, a indústria europeia, carece, para se constituir enquanto 
tal, de uma taxa de acumulação que apenas a certeza da difusão e da transmissão das 
obras produzidas lhe permitirá obter. 

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

Alteração 223
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-F, parte introdutória, alíneas a), b) e c)(Directiva 89/552/CEE) 

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição cumpram os seguintes requisitos:

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição cumpram os princípios
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e, nomeadamente,
os seguintes requisitos:

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal. As comunicações audiovisuais 
comerciais sub-reptícias serão proibidas;

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem:

i) atentar contra o respeito da dignidade 
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humana;
ii) conter qualquer discriminação em 
virtude do sexo, raça, origem étnica ou 
convicções, deficiência, idade ou 
orientação sexual;
iii) atentar contra convicções religiosas ou 
políticas;
iv) encorajar comportamentos prejudiciais 
à saúde ou à segurança;.
v) encorajar comportamentos prejudiciais à 
protecção do ambiente.

(b) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem utilizar técnicas subliminares;

(b) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem utilizar técnicas subliminares;

(c) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem:

(c) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal. As comunicações audiovisuais 
comerciais sub-reptícias serão proibidas;

i) conter qualquer discriminação em 
virtude da raça, sexo ou nacionalidade;
ii) atentar contra convicções religiosas ou 
políticas;
iii) encorajar comportamentos prejudiciais 
à saúde ou à segurança;
iv) encorajar comportamentos prejudiciais 
à protecção do ambiente.

Or. it

(Na presente alteração, as alíneas a) e c) do texto da Comissão passam a alíneas c) e
a) respectivamente. Além disso, a antiga alínea c) - actual alínea a) - foi alterada.)

Justificação

A presente alteração amplia as disposições em matéria de discriminação em 
conformidade com o artigo 21º da Carta dos Direitos Fundamentais da União e 
inspira-se no texto da directiva em vigor, que se afigura mais exaustivo.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 224
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que as Os Estados-Membros garantirão que as 
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comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição cumpram os seguintes requisitos:

comunicações audiovisuais comerciais que 
sejam transmitidas como parte de 
programas de comunicação audiovisuais 
lineares oferecidos por fornecedores sob a 
sua jurisdição cumpram os seguintes 
requisitos:

Or. en

Justificação

Restringir a definição às comunicações audiovisuais comerciais lineares minimizará 
a margem de confusão com definições de comunicações comerciais em outra 
legislação da UE, nomeadamente a Directiva 'comércio electrónico' e a Directiva 
'protecção de dados nas comunicações electrónicas'.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 225
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição cumpram os seguintes requisitos:

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição respeitem os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e cumpram, 
nomeadamente, os seguintes requisitos:

Or. it

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 226
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais 
oferecidas por fornecedores sob a sua 
jurisdição cumpram os seguintes requisitos:

Os Estados-Membros garantirão que as 
comunicações audiovisuais comerciais que 
sejam transmitidas como parte de 
programas de comunicação audiovisuais 
lineares oferecidos por fornecedores sob a 
sua jurisdição cumpram os seguintes 
requisitos:
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Or. en

Justificação

Restringir a definição às comunicações audiovisuais comerciais lineares minimizará 
a margem de confusão com definições de comunicações comerciais em outra 
legislação da UE, nomeadamente a Directiva 'comércio electrónico' e a Directiva 
'protecção de dados nas comunicações electrónicas'.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 227
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea a) (Directiva 89/552/CEE)

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal. As comunicações audiovisuais 
comerciais sub-reptícias serão proibidas.

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal e ser claramente diferenciadas da 
restante programação, tanto de forma
temporal como espacial, por meios ópticos 
e acústicos. As comunicações audiovisuais 
comerciais sub-reptícias serão proibidas.

Or. fr

Justificação

O princípio da rigorosa separação da publicidade e do conteúdo editorial é essencial 
para a protecção do telespectador/consumidor, sendo necessária uma identificação 
clara da publicidade por meios simultaneamente ópticos e acústicos.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis

Alteração 228
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea a) (Directiva 89/552/CEE)

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal. As comunicações audiovisuais 
comerciais sub-reptícias serão proibidas;

(a) as comunicações audiovisuais comerciais 
devem ser claramente identificáveis como 
tal. A publicidade sub-reptícia e a 
proeminência e integração indevidas de 
produtos serão proibidas;

Or. en
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Justificação

Consentaneidade com a alteração relativa às novas alíneas k bis) e k ter) do artigo 
1º.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 229
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea c), subalínea i) (Directiva 89/552/CEE)

i) conter qualquer discriminação em 
virtude da raça, sexo ou nacionalidade;

i) ser atentatória em virtude de 
discriminação em função da raça, do 
género ou nacionalidade;

Or. en

Justificação

A proibição da publicidade por razões de discriminação afigura-se demasiado lata e 
seria de difícil regulamentação.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 230
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea c), subalíneas i) e ii) (Directiva 89/552/CEE)

i) conter qualquer discriminação em 
virtude da raça, sexo ou nacionalidade;

i) atentar contra o respeito da dignidade 
humana;

ii) atentar contra convicções religiosas ou 
políticas;

ii) violar os direitos da infância;

Or. it

Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 231
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea c), subalínea ii) (Directiva 89/552/CEE)

ii) atentar contra convicções religiosas ou 
políticas;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Deveria haver uma norma comum em matéria de protecção aplicável à totalidade dos 
serviços de comunicação audiovisuais, razão pela qual se propõe uma alteração, a 
fim de precaver outras restrições comparativamente à comunicação no contexto da 
liberdade de imprensa. A dignidade humana permanecerá o objecto de protecção por 
excelência.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 232
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea c), subalínea iv) (Directiva 89/552/CEE)

iv) encorajar comportamentos prejudiciais à 
protecção do ambiente.

iv) encorajar comportamentos gravemente 
prejudiciais à protecção do ambiente.

Or. en

Justificação

O presente texto da Comissão tem um alcance demasiado amplo.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 233
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem prejudicar moral ou fisicamente 
os menores. Por conseguinte, não exortarão 
directamente os menores a comprarem um 
produto ou serviço aproveitando-se da sua 
inexperiência ou credulidade, não os 
encorajarão directamente a persuadirem os 
pais ou outras pessoas a adquirem os 
produtos ou serviços que estejam a ser 
publicitados, não se aproveitarão da 
confiança especial que os menores 
depositam nos pais, professores ou outras 
pessoas, nem mostrarão de forma irrazoável 
menores em situações perigosas.

(f) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem prejudicar moral ou fisicamente 
os menores. Por conseguinte, não exortarão 
directamente ou indirectamente os menores 
a comprarem um produto ou serviço, não os 
encorajarão directamente a persuadirem os 
pais ou outras pessoas a adquirem os 
produtos ou serviços que estejam a ser 
publicitados, não se aproveitarão da 
confiança especial que os menores 
depositam nos pais, professores ou outras 
pessoas, nem mostrarão de forma irrazoável 
menores em situações perigosas, a menos 
que tal se justifique por motivos de 
aprendizagem ou formação.
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Os Estados-Membros encorajarão os 
fornecedores de serviços de comunicação
audiovisuais a desenvolverem um código de 
conduta relativo aos programas infantis 
que contenham ou sejam interrompidos por 
publicidade, sponsorship ou qualquer 
marketing de alimentos e bebidas não 
saudáveis e inapropriados, nomeadamente 
os que tenham um elevado teor em 
gordura, açúcar e sal, bem como de bebidas 
alcoólicas.

Or. en

Justificação

Os fornecedores de serviços de comunicação deveriam adoptar uma atitude 
responsável face ao bem-estar das crianças, o que pode ser alcançado através da 
auto-regulação. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 234
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea f) (Directiva 89/552/CEE)

(f) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem prejudicar moral ou fisicamente 
os menores. Por conseguinte, não exortarão 
directamente os menores a comprarem um 
produto ou serviço aproveitando-se da sua 
inexperiência ou credulidade, não os 
encorajarão directamente a persuadirem os 
pais ou outras pessoas a adquirem os 
produtos ou serviços que estejam a ser 
publicitados, não se aproveitarão da 
confiança especial que os menores 
depositam nos pais, professores ou outras 
pessoas, nem mostrarão de forma irrazoável 
menores em situações perigosas.

(f) as comunicações audiovisuais comerciais 
não devem prejudicar moral ou fisicamente 
os menores. Por conseguinte, não exortarão 
directamente os menores a comprarem um 
produto ou serviço aproveitando-se da sua 
inexperiência ou credulidade, não os 
encorajarão directamente a persuadirem os 
pais ou outras pessoas a adquirem os 
produtos ou serviços que estejam a ser 
publicitados, não se aproveitarão da 
confiança especial que os menores 
depositam nos pais, professores ou outras 
pessoas, especialmente pessoas que 
veiculem modelos de comportamento que 
exerçam autoridade, nem mostrarão de 
forma irrazoável menores em situações 
perigosas ou degradantes.

Or. en
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Justificação

Cumpre fazer igualmente uma referência à exorbitante influência crescente exercida 
por pessoas que veiculem modelos de comportamento que exerçam autoridade e por 
pessoas com autoridade sobre as crianças. Cumpre velar judiciosamente pela 
protecção da dignidade dos menores. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 235
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alíneas f bis) e f ter) (novas) (Directiva 89/552/CEE)

(f bis) as comunicações comerciais 
audiovisuais, incluindo a colocação de 
produtos, relativas a alimentos e bebidas 
que não respeitem perfis nutricionais 
específicos, a estabelecer pela Comissão, 
não podem ser difundidas entre as 6 e as 21 
horas;
(f ter) os perfis nutricionais serão 
estabelecidos tendo particularmente em 
conta as quantidades de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas nos alimentos, 
como a gordura, os ácidos gordos 
polissaturados, os ácidos gordos trans, os 
açúcares e o sal/sódio.

Or. en

Justificação

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 
2006, almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese 
(out of a total of 71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present 
rates, by 2010, over 26 million children in the EU will be overweight or obese. It is 
estimated that in the European Union, obesity accounts for up to 7% of health care 
costs, and this amount will further increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious 
impact on children’s food and drink preferences, purchase behaviour and 
consumption. It is thus essential that restrictions on advertising to children are put in 
place. A proportionate measure would be a flat prohibition of all audiovisual 
commercial communications of food and drinks high in fat, salt and sugar between 
6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover programmes that are actually 
watched by the majority of children. 
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra e 
Monica Frassoni

Alteração 236
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea f bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

f bis) A publicidade televisiva não deve 
causar qualquer prejuízo moral ou físico 
aos menores, pelo que terá de respeitar os 
seguintes critérios para a protecção desses 
mesmos menores:
a) Não deve incitar directamente os 
menores, explorando a sua inexperiência 
ou credulidade, à compra de um 
determinado produto ou serviço;
b) Não deve incitar directamente os 
menores a persuadir os seus pais ou 
terceiros a comprar os produtos ou serviços 
em questão;
c) Não deve explorar a confiança especial 
que os menores depositam nos seus pais, 
professores ou noutras pessoas;
d) Não deve, sem motivo, apresentar 
menores em situação de perigo.
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças e os documentários 
não poderão ser objecto de colocação de 
produtos.

Or. it

Justificação

A referência aos menores deve ser considerada prioritária, pelo que cumpre 
antecipá-la no texto. Além disso, o presente texto (artigo 16º), que garante uma maior 
protecção dos menores, é preferível ao novo texto proposto pela Comissão.

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

Alteração 237
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-G, alínea f ter) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

f ter) a publicidade destinada à 
comercialização de produtos e regimes



AM\630521PT.doc 37/87 PE  378.524

alimentares prejudiciais para a saúde das 
crianças deve ser banida das faixas 
horárias de maior audiência por parte 
dessas mesmas crianças.

Or. it

Justificação

Existe um desequilíbrio entre o regime alimentar sugerido pela publicidade destinada 
às crianças e os regimes alimentares que os pediatras recomendam para os 
consumidores mais jovens e indefesos (veja-se, por exemplo, o problema da 
obesidade infantil).

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 238
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alíneas a) e b) (Directiva 89/552/CEE)

(a) a programação, se for o caso, e o 
conteúdo de tais serviços não podem, em 
circunstância alguma, ser influenciados de 
um modo que afecte a responsabilidade e a 
independência editorial do fornecedor do 
serviço de comunicação;

Suprimido

(b) não podem encorajar directamente a 
compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo 
referências promocionais especiais a esses 
produtos ou serviços;

Or. en

Justificação

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, 
composite content where material from different sources will be assembled and re-
assembled on the same screen. They will create legal uncertainty and have large 
potential for unintended consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an 
“alternative” AV industry based on content which creators themselves distribute 
directly to viewers. In this field, there is wide scope for new content formats and 
genres.  Availability of finance for the creation of this content may often depend on 
interference in editorial independence, or inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector 
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demonstrates that the provisions are redundant.   Consumer interests are not 
prejudiced since readers enjoy a high degree of choice and control with regard to the 
content they consume. Viewers of non-linear AV content have similar opportunities 
for choice and control.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 239
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
lineares que sejam patrocinados ou que 
sejam objecto de colocação de produtos 
devem respeitar as seguintes exigências:

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão prevê que o patrocínio de programas e a colocação de 
produtos sejam explicitamente autorizados pela primeira vez, em certas condições 
definidas. Embora tal represente uma medida de liberalização para as empresas de 
radiodifusão tradicionais, no mundo 'a pedido' envolverá a imposição de 
constrangimentos onde nenhum actualmente existe. As opções relativas ao 
desenvolvimento futuro de modelos empresariais podem ser bloqueadas. Em 
particular, as empresas em fase de arranque serão confrontadas com entraves em 
domínios que poderiam emergir de conteúdos gerados pelo utilizador.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 240
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
lineares que sejam patrocinados ou que 
sejam objecto de colocação de produtos 
devem respeitar as seguintes exigências:

Or. en

Justificação

Estas restrições não são adequadas aos serviços audiovisuais não lineares.
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Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 241
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. As emissões televisivas que sejam 
patrocinadas ou que sejam objecto de 
colocação de produtos devem respeitar as 
seguintes exigências: 

Or. en

Justificação

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the 
different expectations of users as well as different economic and technical conditions. 
The restrictions developed for the specific area of television do not allow for this 
need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats 
accepted by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current 
affaires such as economic information. This practice complies with the principle of 
recognisability. Further restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing 
for small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media 
industry which target niche audiences. It is misleading to compare product placement 
in this context with linear television which reaches mass audiences and gives 
consumers little control over their viewing.

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

Alteração 242
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados devem respeitar as 
seguintes exigências:

Or. it

Justificação

Embora, na proposta da Comissão, o patrocínio e a colocação de produtos sejam 
tratados conjuntamente no artigo 3.º-H, há que manter a separação entre a 
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publicidade e o conteúdo editorial.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 243
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, n° 1, parte introdutória (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados devem respeitar as 
seguintes exigências:

Or. de

Justificação

Na proposta da Comissão, o patrocínio é regulado no artigo 3º-H, juntamente com a 
colocação de produtos. No entender da relatora, tal não se afigura adequado, uma 
vez que, no âmbito do patrocínio, se mantém a separação entre a publicidade e o 
conteúdo editorial. No caso da colocação de produtos, esta separação básica deixa, 
porém, de existir. O artigo 3º-H assim alterado inclui, por conseguinte, apenas as 
regras aplicáveis ao patrocínio. O novo artigo 3º-I (novo) inclui as regras relativas à 
colocação de produtos.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 244
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea a bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

(a bis) não podem ser objecto de colocação 
de produtos que apresentem os produtos de 
modo indevidamente proeminente. A 
"proeminência indevida" será determinada 
pela presença recorrente do produto, 
serviço ou marca ou pelo modo como é 
apresentado, tendo em conta o conteúdo 
dos programas em que aparece;

Or. en

Justificação

A colocação de produtos indevidamente proeminentes na programação interfere 
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necessariamente com a liberdade editorial do prestador de serviços de comunicação 
audiovisuais. A restrição "proeminência indevida" da colocação do produto 
contribuirá para precaver publicidade oculta e formas indesejáveis de colocação de 
produtos.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 245
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) não podem encorajar directamente a 
compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços; 

(b) não podem encorajar directamente a 
compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços ou fazendo referências que não 
sejam pontuais e discretas a estes produtos 
ou serviços durante a emissão;

Or. fr

Justificação

O carácter pontual e discreto da colocação do produto tem como objectivo preservar 
a qualidade e a objectividade do conteúdo do serviço de comunicação audiovisual.

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

Alteração 246
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) não podem encorajar directamente a 
compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo 
referências promocionais especiais a esses 
produtos ou serviços;

(b) não podem encorajar a compra ou o 
aluguer de produtos ou serviços específicos;

Or. it

Justificação

O objectivo continua a ser a manutenção da distinção entre publicidade e conteúdo 
editorial.
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Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 247
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea b) (Directiva 89/552/CEE)

(b) não podem encorajar directamente a 
compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços;

(b) não podem encorajar a compra ou o 
aluguer de produtos ou serviços, 
nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços;

Or. it

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 248
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea b bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

(b bis) não podem ser objecto de colocação 
de produtos que apresentem os produtos de 
modo indevidamente proeminente. A 
“proeminência indevida" será determinada 
pela presença recorrente do produto, 
serviço ou marca ou pelo modo como é 
apresentado, tendo em conta o conteúdo 
dos programas em que aparece;

Or. en

Justificação

A Comissão apresentou o conceito de "proeminência indevida" na sua comunicação 
interpretativa de certos aspectos das disposições em matéria publicidade televisiva na 
Directiva "televisão sem fronteiras", tendo por objectivo ajudar as autoridades 
nacionais a distinguir entre publicidade sub-reptícia e referência lícita a bens, 
serviços, marcas e operadores económicos. Atendendo a que a implementação deste 
critério foi bem sucedida e utilizada com êxito em diversos Estados-Membros, a sua 
integração nas novas disposições reforçará a certeza jurídica.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 249
ARTIGO 1, PONTO 6
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Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início durante e/ou no fim dos 
mesmos. Os programas que sejam objecto de 
colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados, para evitar 
criar confusão ao telespectador. A presente 
regra não se aplica à produção de terceiros 
não relacionados com o fornecedor do 
serviço de comunicação audiovisual e 
quando não tenha lugar pagamento pela 
colocação do produto à empresa de difusão.

Or. en

Justificação

Desde que os telespectadores sejam claramente informados da colocação de
produtos, os pormenores podem ser deixados ao cuidado dos Estados-Membros. 
Apenas se pode esperar que o prestador de serviços assim proceda nas suas próprias 
produções e contra pagamento.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 250
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de ajudas à 
produção. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
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programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

programas, no início e/ou no fim dos 
mesmos. Os programas encomendados ou 
produzidos pela empresa de difusão que 
sejam objecto de ajudas à produção devem 
ser adequadamente identificados no seu 
início ou fim, para evitar criar confusão ao 
telespectador. As regras precisas, incluindo 
uma limitação mínima, serão definidas 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os telespectadores devem ser claramente informados da existência de uma ajuda à 
produção.

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

Alteração 251
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. 

Or. it

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 252
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)



AM\630521PT.doc 45/87 PE  378.524

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início e/ou no fim dos 
mesmos. Os programas encomendados ou 
produzidos pela empresa de difusão que 
sejam objecto de colocação de produtos 
devem ser adequadamente identificados no 
seu início, para evitar criar confusão ao 
telespectador.

Or. en

Justificação

Os programas adquiridos podem ser objecto de colocação de produtos que a empresa 
de radiodifusão desconhece ou que não está em posição de identificar. Assim sendo, é 
importante que a identificação e os requisitos específicos do produto aquando da 
respectiva colocação apenas sejam aplicáveis aos programas encomendados ou 
produzidos pela empresa de radiodifusão. A não-clarificação deste aspecto poderia 
ter como consequência não intencional dificultar às empresas de radiodifusão 
televisiva a apresentação de longas-metragens.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis

Alteração 253
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados e 
os programas que sejam objecto de  
colocação de produtos devem ser 
claramente identificados como tal pelo 
nome, logotipo e/ou qualquer outro símbolo
do patrocinador, como uma referência ao seu 
ou aos seus produtos ou serviços ou um sinal 
distintivo a eles referente, de um modo 
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dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

adequado aos programas, no início e/ou no 
fim dos mesmos. 

Or. en

Justificação

Informar aos telespectadores durante o programa da presença de 
patrocínio/colocação de produtos reduzirá consideravelmente o respectivo prazer. 
Propõe-se que o patrocínio e a colocação de produtos sejam objecto do mesmo 
tratamento.

Alteração apresentada por Erika Mann

Alteração 254
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, n° 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início e/ou no fim dos 
mesmos. 

Or. de

Justificação

A referência ao patrocínio só deve ser possível no início e/ou no final do programa, a 
fim de limitar a inserção de publicidade.
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Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 255
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, alínea c) (Directiva 89/552/CEE)

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.
O apresentador não pode desempenhar 
simultaneamente o papel de publicitário. 
Além disso, mercê do seu carácter 
publicitário, estes programas não podem, 
em circunstância alguma, recorrer a 
jornalistas profissionais para a sua 
produção e transmissão. 

Or. it

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 256
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
que sejam patrocinados ou que sejam 
objecto de colocação de produtos devem 
respeitar as seguintes exigências:

1. Os serviços de comunicação audiovisuais 
lineares que sejam patrocinados ou que 
sejam objecto de colocação de produtos 
devem respeitar as seguintes exigências:

(a) a programação, se for o caso, e o 
conteúdo de tais serviços não podem, em 
circunstância alguma, ser influenciados de 
um modo que afecte a responsabilidade e a 
independência editorial do fornecedor do 
serviço de comunicação;

(a) a programação, se for o caso, e o 
conteúdo de tais serviços não podem, em 
circunstância alguma, ser influenciados de 
um modo que afecte a responsabilidade e a 
independência editorial do fornecedor do 
serviço de comunicação;

(b) não podem encorajar directamente a (b) não podem encorajar directamente a 
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compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços;

compra ou o aluguer de produtos ou 
serviços, nomeadamente fazendo referências 
promocionais especiais a esses produtos ou 
serviços;

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas patrocinados 
devem ser claramente identificados como tal 
pelo nome, logotipo e/ou qualquer outro 
símbolo do patrocinador, como uma 
referência ao seu ou aos seus produtos ou 
serviços ou um sinal distintivo a eles 
referente, de um modo adequado aos 
programas, no início, durante e/ou no fim 
dos mesmos. Os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação 
de produtos. Os programas lineares 
patrocinados devem ser claramente 
identificados como tal pelo nome, logotipo 
e/ou qualquer outro símbolo do 
patrocinador, como uma referência ao seu ou 
aos seus produtos ou serviços ou um sinal 
distintivo a eles referente, de um modo 
adequado aos programas lineares, no início, 
durante e/ou no fim dos mesmos. Os 
programas lineares que sejam objecto de 
colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.

Or. en

Justificação

Aditamento do termo "linear" em consentaneidade com várias outras alterações (cf. 
justificação da alteração ao nº 2, alínea k), do artigo 1º. 

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

Alteração 257
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os serviços de comunicação audiovisuais 
não podem ser patrocinados por empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros ou outros produtos do 
tabaco. Além disso, os serviços de 
comunicação audiovisuais não podem ser 
objecto de colocação de produtos do tabaco 
ou de cigarros nem da colocação de 
produtos de empresas cuja principal 
actividade seja o fabrico ou a venda de 
cigarros e outros produtos do tabaco.

2. Os serviços de comunicação audiovisuais 
não podem ser patrocinados por empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros ou outros produtos do 
tabaco. 

Or. it
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Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 258
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os serviços de comunicação audiovisuais 
não podem ser patrocinados por empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros ou outros produtos do 
tabaco. Além disso, os serviços de 
comunicação audiovisuais não podem ser 
objecto de colocação de produtos do tabaco 
ou de cigarros nem da colocação de 
produtos de empresas cuja principal 
actividade seja o fabrico ou a venda de 
cigarros e outros produtos do tabaco.

2. Os serviços de comunicação audiovisuais 
não podem ser patrocinados por empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros ou outros produtos do 
tabaco. 

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 3°-H, n° 1.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 259
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

Não se aplica à versão portuguesa.

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

Alteração 260
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 3 (Directiva 89/552/CEE)

3. O patrocínio de serviços de comunicação 
audiovisuais por empresas cujas actividades 
incluam o fabrico ou a venda de produtos 

3. O patrocínio de serviços de comunicação 
audiovisuais por empresas cujas actividades 
incluam o fabrico ou a venda de produtos 
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medicinais e tratamentos médicos pode 
promover o nome ou a imagem da empresa, 
mas não pode promover produtos medicinais 
ou tratamentos médicos específicos apenas 
disponíveis mediante receita médica no 
Estado-Membro a cuja jurisdição o 
fornecedor do serviços de comunicação está 
sujeito.

medicinais e tratamentos médicos pode 
promover o nome ou a imagem da empresa, 
mas não pode promover produtos medicinais 
ou tratamentos médicos específicos apenas 
disponíveis mediante receita médica no 
Estado-Membro a cuja jurisdição o 
fornecedor do serviços de comunicação está 
sujeito. As características do produto 
medicinal devem ser claramente 
compreensíveis.

Or. it

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

Alteração 261
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados 
nem ser objecto de colocação de produtos. 
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças e os documentários 
não poderão ser objecto de colocação de 
produtos.”

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados.

Or. it

Justificação

A proposta da Comissão pretende legitimar a colocação de produtos no âmbito de 
programas enquanto forma de comunicação comercial distinta da publicidade. É 
assim posto em causa um pilar fundamental da regulamentação dos serviços de 
comunicação audiovisuais, que consiste no estabelecimento de uma distinção clara e 
nítida entre comunicação comercial e a restante programação, para efeitos de 
protecção quer da integridade dos programas e da autonomia editorial das empresas 
de radiodifusão, quer dos interesses dos telespectadores, para os quais não basta 
uma advertência no início ou no fim do programa para ficarem devidamente 
informados sobre os condicionamentos a que estão sujeitos os produtores de bens e 
serviços a nível da produção do programa. As experiências levadas a cabo em vários 
países puseram em evidência os graves riscos que a colocação de produtos acarreta 
para os consumidores e para a liberdade de expressão de autores e produtores. 
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Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 262
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados 
nem ser objecto de colocação de produtos.
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças e os documentários
não poderão ser objecto de colocação de 
produtos.”

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados 
nem ser objecto de colocação de produtos. 
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças não poderão ser 
objecto de colocação de produtos.”

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão por que os documentários sofram perdas de rendimento em 
virtude da colocação de produtos, desde que os telespectadores sejam claramente 
informados da sua existência.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 263
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 4 (Directiva 89/552/CEE)

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados 
nem ser objecto de colocação de produtos. 
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças e os documentários 
não poderão ser objecto de colocação de 
produtos.”

4. Os noticiários e programas de 
actualidades não poderão ser patrocinados 
nem ser objecto de colocação de produtos. 
Os serviços de comunicação audiovisuais 
destinados às crianças, definidos pelas 
autoridades reguladoras nacionais, e os 
documentários não poderão ser objecto de 
colocação de produtos.”

Or. en

Justificação

Atendendo a que o presente artigo se aplica aos serviços não lineares, revela-se 
difícil estabelecer horários de programação destinados às crianças em que a 
colocação de produtos seja proibida. Cumpre que as autoridades reguladoras 
nacionais definam os serviços de comunicação audiovisuais destinados a criança, 
que, por conseguinte, não podem ser objecto de colocação de produtos.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 264
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

Artigo 3º-H bis
1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas apropriadas para garantirem 
gradualmente que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição sejam plenamente acessíveis 
paras as pessoas com deficiência visual e 
auditiva, bem como para os idosos.
2. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão 
relatórios nacionais sobre a implementação 
do presente artigo. Estes relatórios 
incluirão, em particular, dados estatísticos 
sobre os progressos em matéria de 
acessibilidade na acepção do nº 1, as razões 
subjacentes à não realização de progressos 
e as medidas adoptadas ou previstas para o 
efeito.”

Or. en

Justificação

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper 
functioning of the internal market. According to the Institute of Hearing Research, 
over 81 million Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 
million blind and partially sighted Europeans. Research has shown that an 
overwhelming number of people with disabilities and/or elderly people watch TV. 
This represents a market which must be catered to. An obligation to provide 
accessible audiovisual media services would undoubtedly stimulate healthy 
competition among service providers and improve the functioning of the internal 
market.

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

Alteração 265
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

Artigo 3º-H bis
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Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição sejam disponibilizados 
gradualmente, sem quaisquer restrições, às 
pessoas portadoras de deficiência.

Or. it

Justificação

A disponibilização dos serviços de comunicação audiovisuais a todos os 
consumidores, incluindo às pessoas portadoras de deficiência e/ou aos idosos, é uma 
componente importante do direito à informação.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 266
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

Artigo 3°-H bis
1. A integração de produtos e a colocação 
de temas são, em princípio, proibidas. A 
não ser em programas de ficção e em 
programas desportivos, a colocação de 
produtos é proibida.
Os programas que sejam objecto de 
colocação de produtos devem obedecer aos 
seguintes requisitos:
(a) o seu conteúdo e, no caso da 
radiodifusão televisiva, a sua programação 
não podem, em circunstância alguma, ser 
influenciados de um modo que afecte a 
responsabilidade e a independência 
editorial do fornecedor do serviço de 
comunicação; 
(b) não podem incitar directamente à 
compra, ao aluguer ou ao arrendamento de 
produtos ou serviços, nomeadamente 
fazendo referências promocionais especiais 
a esses produtos ou serviços ou 
conferindo-lhes proeminência indevida;
(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados sobre os programas que sejam 
objecto de colocação de produtos, os quais 
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devem ser adequadamente identificados no 
seu início e fim, bem como por um sinal 
emitido, pelo menos, de vinte em vinte 
minutos durante a emissão para evitar 
quaisquer confusões por parte do 
telespectador. 
2. Os programas não podem ser objecto de 
colocação de produtos do tabaco ou de 
cigarros, nem de publicidade a empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros e outros produtos do 
tabaco.
3. Os noticiários e programas de 
actualidades, os programas infantis, os 
documentários e a difusão de serviços 
religiosos não podem ser objecto de 
colocação de produtos”.

Or. de

Justificação

A directiva deveria precisar os requisitos aplicáveis à colocação dos produtos. 
Subsiste o perigo de aquela impossibilitar a separação entre o conteúdo editorial e a 
publicidade, pelo que apenas deveria ser permitida em formatos seleccionados e com 
a correspondente informação adicional aos telespectadores.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 267
ARTIGO 1, PONTO 6 BIS (novo)
Artigo 4 (Directiva 89/552/CEE)

6 bis) O artigo 4.º é suprimido.

Or. es

Justificação

As quotas constituem uma ingerência na liberdade de programação das empresas de 
radiodifusão. A era digital favorece o pluralismo e a liberdade de escolha do 
utilizador, sendo, por conseguinte, a fixação de quotas uma medida ultrapassada. É o 
interesse do utilizador e não do legislador que deve determinar os serviços oferecidos
pelos fornecedores.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 268
ARTIGO 1, PONTO 6 BIS) (novo)

Artigo 4, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

6 bis) O artigo 4, nº 1, passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Através dos meios adequados, os 
Estados-membros velarão por que os 
organismos de radiodifusão televisiva 
reservem a obras comunitárias, na acepção 
do artigo 6º, uma percentagem maioritária 
do seu tempo de antena, excluindo o tempo 
consagrado aos noticiários, a manifestação 
desportivas, jogos, publicidade, serviços de 
teletexto e televendas. Essa percentagem, 
tendo em conta as responsabilidades do 
organismo de radiodifusão televisiva para 
com o seu público em matéria de 
informação, educação, cultura e diversão, 
deve ser obtida progressivamente com base 
em critérios adequados.”

Or. en

Justificação

O presente artigo já em 1989 visava a introdução regular e gradual da regra da 
promoção das obras europeias. Actualmente, no contexto da Estratégia de Lisboa, é 
necessário propor normas mais exigentes nesta matéria, a fim de promover a 
indústria audiovisual europeia e preservar a rica diversidade cultural da Europa. 
Cumpre, por conseguinte, que os Estados-Membros não encontrem pretextos para 
não envidar o necessário esforço de promoção das produções europeias.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 269
ARTIGO 1, PONTO 6 BIS) (novo)

Artigos 4 e 5 (Directiva 89/552/CEE)

6 bis) Os artigos 4º e 5º são suprimidos.

Or. en
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Justificação

A maior diversidade oferecida por um maior leque de serviços torna desnecessárias 
disposições em matéria de quotas. Há modos mais eficazes de incentivo à produção e 
transmissão de obras comunitárias.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 270
ARTIGO 1, PONTO 6 TER (novo)
Artigo 5 (Directiva 89/552/CEE)

6 ter) O artigo 5.º é suprimido.

Or. es

Justificação

As quotas constituem uma ingerência na liberdade de programação das empresas de 
radiodifusão. A era digital favorece o pluralismo e a liberdade de escolha do 
utilizador, sendo, por conseguinte, a fixação de quotas uma medida ultrapassada. É o 
interesse do utilizador e não do legislador que deve determinar os serviços oferecidos
pelos fornecedores.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 271
ARTIGO 1, PONTO 6 TER) (novo)

Artigo 5 (Directiva 89/552/CEE)

6 ter) O artigo 5º é alterado do seguinte 
modo:
”Através de meios adequados, os 
Estados-membros velarão por que os 
organismos de radiodifusão televisiva 
reservem pelo menos 10 % do seu tempo de 
antena, com exclusão do tempo consagrado 
aos noticiários, manifestações desportivas, 
jogos, publicidade, serviços de teletexto e 
televendas, ou em alternativa, à escolha do 
Estado-membro, pelo menos 10 % do seu 
orçamento de programação a obras 
europeias provenientes de produtores 
independentes dos organismos de 
radiodifusão televisiva. Essa percentagem, 
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tendo em conta as responsabilidades dos 
organismos de radiodifusão televisiva para 
com o seu público em matéria de 
informação, educação, cultura e diversão, 
deve ser obtida mediante a atribuição de 
uma percentagem adequada para obras 
recentes, ou seja, obras transmitidas no 
prazo de cinco anos a contar da data de 
produção com base em critérios 
apropriados.”

Or. en

Justificação

O presente artigo já em 1989 visava a introdução regular e gradual da regra da 
promoção das obras europeias. Actualmente, no contexto da Estratégia de Lisboa, é 
necessário propor normas mais exigentes nesta matéria, a fim de promover a 
indústria audiovisual europeia e preservar a rica diversidade cultural da Europa. 
Cumpre, por conseguinte, que os Estados-Membros não encontrem pretextos para 
não envidar o necessário esforço de promoção das produções europeias.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 272
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. A publicidade televisiva e as televendas 
serão facilmente reconhecíveis e claramente 
separadas da restante programação por 
meios ópticos e/ou acústicos.

1. A publicidade televisiva e as televendas 
serão facilmente reconhecíveis e 
distinguíveis da restante programação por 
meios ópticos e/ou acústicos. A publicidade 
televisiva e as televendas não interferirão 
com a independência editorial do 
fornecedor de serviços de comunicação 
audiovisuais, nem induzirão em erro os
telespectadores.

Or. en

Justificação

O princípio da transparência e da identificação garante que as comunicações 
comerciais sejam reconhecíveis e deixa margem para o desenvolvimento de novas 
técnicas de publicidade.
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 273
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, n° 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. A publicidade televisiva e as televendas 
serão facilmente reconhecíveis e claramente 
separadas da restante programação por 
meios ópticos e/ou acústicos.

1. A publicidade televisiva e as televendas 
serão facilmente reconhecíveis.

Or. de

Justificação

Graças à possibilidade de reconhecimento e à transparência dos conteúdos 
publicitários, o objectivo subjacente ao princípio da separação, que consiste em 
informar os telespectadores sobre a presença de conteúdos publicitários, encontra-se 
também, de facto, garantido. A possibilidade de reconhecimento e transparência 
viabilizam, sem qualquer outra precisão legislativa, novas formas publicitárias e 
colocações de produtos. Spots isolados não prejudicam a programação, devendo, por 
conseguinte, ser permitidos. Além disso, os telespectadores preferem spots 
publicitários de curta duração.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 274
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

Suprimido

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade deveriam ser abolidas para permitir aos fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais mais bem competir e preservar os rendimentos 
visando financiar e investir nos conteúdos audiovisuais europeus. 

O consumidor é o melhor regulador da quantidade e tipo de publicidade.
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Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 275
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

Suprimido

Or. de

Justificação

É urgente alargar as possibilidades de inserir publicidade na televisão livremente 
captável.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 276
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas
desportivos, devem constituir excepção.”

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em transmissões de 
eventos desportivos, devem constituir 
excepção.”

Or. en

Justificação

A expressão "programas desportivos" é excessivamente ampla, uma vez que abrange 
não só a transmissão de competições desportivas, mas também todos os tipos de 
programas que apresentem ou comentem actividades desportivas, o que é propício a 
abusos.

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

Alteração 277
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 2. Os spots publicitários e de televendas 



PE  378.524 60/87 AM\630521PT.doc

isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

isolados devem constituir excepção.”

Or. it

Justificação

A actual formulação da Directiva (nº 2 do artigo 10º) vai mais ao encontro das 
expectativas do utilizador.

Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 278
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados devem constituir excepção.”

Or. en

Justificação

Os spots publicitários e de televendas isolados devem continuar a constituir 
excepção; de outro modo, a integridade das obras audiovisuais europeias seria 
comprometida.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 279
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

2. As comunicações comerciais 
audiovisuais devem ser identificáveis como 
tal, não devendo influenciar a 
independência editorial dos serviços de 
comunicação audiovisuais nem induzir em 
erro os telespectadores."

Or. de



AM\630521PT.doc 61/87 PE  378.524

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 10°, n° 1.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 280
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
inserção de publicidade ou televendas nos 
programas não prejudique a sua integridade 
nem os direitos dos detentores de direitos.

1. Não são permitidas interrupções dos 
programas com publicidade ou televendas 
que prejudiquem a sua integridade ou os 
direitos dos detentores de direitos.

Or. it

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

Alteração 281
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão que a 
inserção de publicidade ou televendas nos 
programas não prejudique a sua integridade 
nem os direitos dos detentores de direitos.

1. Não são permitidas interrupções dos 
programas com publicidade ou televendas 
que prejudiquem a sua integridade ou os 
direitos dos consumidores.

Or. it

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 282
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Sempre que um programa que não os 
visados pelo nº 2 for interrompido por
publicidade ou televendas, deve decorrer 
um período de pelo menos 20 minutos entre 
duas interrupções sucessivas do mesmo
programa.
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Or. it

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

Alteração 283
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Nos programas compostos por partes 
autónomas ou nas emissões desportivas e 
em manifestações ou espectáculos de 
estrutura semelhante que compreendam 
intervalos, a publicidade e as televendas só 
podem ser inseridas entre as partes 
autónomas ou nos intervalos.

Or. it

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

Alteração 284
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 1 ter (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 ter. Sempre que um programa que não os 
visados pelo nº 2 for interrompido por
publicidade ou televendas, deve decorrer 
um período de pelo menos 20 minutos entre 
duas interrupções sucessivas do mesmo
programa.

Or. it

Justificação

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale 
testo dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della 
programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che 
nel testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. 
Non si ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della 
proposta della Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè 
l'aumento del numero di canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere 
con il numero e la frequenza delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la
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trasmissione di una partita di calcio diffusa in esclusiva da un canale generalista 
sarà comunque seguita dagli utenti appassionati di sport, anche se infarcita di spot 
pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla preferendo canali diversi 
dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di trasmissione.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 285
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

Suprimido

Não podem ser inseridas publicidade ou 
televendas durante a difusão de serviços 
religiosos.”

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade deveriam ser abolidas para permitir aos fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais mais bem competir e preservar os rendimentos 
visando financiar e investir nos conteúdos audiovisuais europeus. 

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

Não é necessário regulamentar a nível da UE a publicidade durante os serviços 
religiosos.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 286
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 

Suprimido
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documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

Or. es

Justificação

Qualquer restrição à possibilidade de inserir publicidade nos conteúdos específicos 
visados pelo presente artigo prejudicaria a competitividade da indústria audiovisual 
europeia.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 287
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

Suprimido

Or. en

Justificação

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes 
against the stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, 
remove unnecessary regulation and to help broadcasters to continue investing in 
original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during 
programmes that are more than 30 minutes long. The proposed rule would remove 
breaks in news and children's programmes and threaten the commercial viability of 
these programmes leaving broadcasters to either schedule shorter programmes or 
move away from them entirely, thereby threatening not only European production but 
also plurality.
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Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 288
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A supressão permite a substituição do primeiro parágrafo do nº 2 pelo antigo nº 3 
que fixa em 45 minutos a duração sem cortes publicitários para os programas 
referidos neste artigo.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 289
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos. Não podem ser inseridas 
publicidade ou televendas durante a difusão 
de serviços religiosos.” 

2. Não podem ser inseridas publicidade ou 
televendas durante a difusão de serviços 
religiosos.” 

Or. de

Justificação

As empresas que adquirem dispendiosas obras cinematográficas ou que produzem 
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filmes para televisão, têm de estar habilitadas a poder refinanciar esses programas. 
Assim sendo, há que presumir que a publicidade é colocada, de modo responsável, 
em tais conteúdos de entretenimento de valor acrescentado ("Premium Content"), não 
deixando de ser atractiva para o utilizador através de excessivas interrupções para 
fins publicitários.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 290
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, n° 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos. Não podem ser inseridas 
publicidade ou televendas durante a difusão 
de serviços religiosos.” 

2. Não podem ser inseridas publicidade ou 
televendas durante a difusão de serviços 
religiosos.” 

Or. de

Justificação

É necessária a abertura das possibilidades publicitárias com restrições aplicáveis 
aos programas destinados às crianças e de cariz religioso.

Alteração apresentada por Rebecca Harms e Monica Frassoni

Alteração 291
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

2. A transmissão de obras audiovisuais 
como longas-metragens e filmes realizados 
para a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), pode, desde que a sua 
duração exceda 45 minutos, ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período 
completo de 45 minutos. Uma nova 
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interrupção será autorizada se a duração 
programada for, pelo menos, 20 minutos 
mais longa do que dois ou mais períodos 
completos de 45 minutos.

Or. en

Justificação

A fim de proteger a integridade das obras europeias, é necessário evitar um número 
demasiado elevado de anúncios durante a transmissão de obras audiovisuais.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Monica Frassoni

Alteração 292
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período
completo de 45 minutos. É autorizada outra 
interrupção se a duração programada da 
transmissão exceder de pelo menos 20 
minutos dois ou mais períodos completos de 
45 minutos.

Or. it

Justificação

A presente alteração retoma os conceitos formulados pela directiva actualmente em 
vigor (nº 3 do artigo 11º), que garantem o respeito da integridade das obras e a sua 
boa compreensão.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 293
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 

2. A transmissão de obras audiovisuais 
como as longas-metragens 
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programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas,
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

cinematográficas e os filmes realizados para 
a televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas recreativos e documentários), 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida uma vez por cada período
completo de 45 minutos. É autorizada outra 
interrupção se a duração programada da 
transmissão exceder de pelo menos 20 
minutos dois ou mais períodos completos de 
45 minutos.

Or. it

Justificação

O texto da directiva actualmente em vigor (nº 3 do artigo 11º) garante uma maior 
protecção dos autores, a integridade das obras e a sua boa compreensão.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 294
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

2. A transmissão de obras cinematográficas
(excluindo séries, folhetins, programas 
ligeiros de entretenimento e documentários), 
filmes realizados para a televisão, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 30 
minutos.

Or. en

Justificação

As normas aplicáveis à inserção de publicidade têm um efeito considerável na 
capacidade de investimento das empresas de difusão televisiva em novos conteúdos 
europeus. A fim de encorajar o investimento em conteúdos europeus originais e de 
permitir às empresas de radiodifusão televisiva oferecerem gratuitamente este 
conteúdo aos telespectadores europeus, as restrições em matéria de inserção não se 
deveriam aplicar aos filmes produzidos para a televisão.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 295
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis e noticiários pode ser 
interrompida por publicidade e/ou 
televendas uma vez por cada período de 35 
minutos.

2. A transmissão de filmes realizados para a 
televisão (excluindo séries, folhetins, 
programas ligeiros de entretenimento e 
documentários), obras cinematográficas, 
programas infantis, noticiários e assuntos de 
actualidade pode ser interrompida por 
publicidade e/ou televendas uma vez por 
cada período de 35 minutos.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da norma aplicável à inserção deveria igualmente incluir os 
programas sobre assuntos da actualidade, dado que estes são parte dos programas 
de informação destinados ao público.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 296
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nºs 2 bis e 2 ter (novos) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. A transmissão de outras emissões que 
não as referidas no número anterior pode 
ser interrompida por spots publicitários 
e/ou de televendas, no limite de três 
interrupções por cada período de uma 
hora.
2 ter. Em derrogação do número anterior, 
aquando da retransmissão de 
manifestações desportivas que incluam
interrupções, os spots publicitários e de 
televendas só podem ser inseridos durante 
essas interrupções. Quando a manifestação 
desportiva não contém interrupções, os 
spots publicitários e de televendas serão 
inseridos nas condições previstas no 
número anterior.

Or. fr
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Justificação

Parece-nos legítimo permitir que as empresas de radiodifusão beneficiem de uma 
maior flexibilidade para a inserção de spots publicitários nos seus programas (séries, 
telenovelas, emissões de divertimento e documentários). 

Além disso, a proposta destina-se a preservar o critério das "interrupções naturais do 
programa" aquando da retransmissão de manifestações desportivas, o que permite 
prevenir qualquer interrupção abrupta ou extemporânea. 

Na ausência de interrupções no âmbito da retransmissão de uma manifestação 
desportiva, a presente proposta permite que as empresas de radiodifusão beneficiem
de uma maior liberdade para a inserção de spots publicitários.

Alteração apresentada por Catherine Trautmann

Alteração 297
ARTIGO 1, PONTO 10

Artigo 11, nº 2 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. A transmissão de outras emissões que 
não as referidas no número anterior pode 
ser interrompida por spots publicitários 
e/ou de televendas, no limite de três 
interrupções por cada período de uma 
hora.
Em derrogação do parágrafo anterior, 
aquando da retransmissão de 
manifestações desportivas que incluam
interrupções, os spots publicitários e de 
televendas só podem ser inseridos durante 
essas interrupções.

Or. fr

Justificação

As interrupções publicitárias devem ser feitas no respeito do telespectador e do seu 
conforto.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 298
ARTIGO 1, PONTO 10
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Artigo 11, nº 2 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

2 bis. As autoridades reguladoras nacionais 
devem determinar os horários de 
transmissão dos programas infantis, a fim 
de melhor definir as regras aplicáveis à 
publicidade.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma definição europeia de "crianças" e "programas infantis" para 
efeitos da presente directiva, afigura-se necessário que as autoridades reguladoras 
nacionais definam os horários horárias em que as normas em matéria de publicidade 
são aplicáveis.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 299
ARTIGO 1, PONTO 11 BIS (novo)

Artigo 15, alínea a) (Directiva 89/552/CEE)

11 bis) O artigo 15º, alínea a), passa a ter a 
seguinte redacção:
(a) Não pode dirigir-se especificamente ou 
ter qualquer acesso directo aos menores ou, 
em particular, apresentar menores a 
consumir tais bebidas; não deve ser 
transmitida entre as 6 e as 21 horas;

Or. en

Justificação

Os menores são especialmente vulneráveis à publicidade televisiva e, por razões 
óbvias, as bebidas alcoólicas não são adequadas. Uma ampla regulamentação da 
publicidade ao álcool destinada a menores deveria, por conseguinte, incluir também 
as formas indirectas apelativas para o referido grupo. A proibição pura e simples de 
toda a publicidade a bebidas alcoólicas visando os menores constitui uma medida 
apropriada de protecção, que pode ser avaliada com base em critérios objectivos.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 300
ARTIGO 1, PONTO 13, PARTE INTRODUTÓRIA
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O artigo 18.º passa a ter a seguinte 
redacção:

O artigo 18º é suprimido.

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade deveriam ser abolidas para permitir aos fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais mais bem competir e preservar os rendimentos 
visando financiar e investir nos conteúdos audiovisuais europeus. O consumidor é o 
melhor regulador da quantidade e tipo de publicidade.

Alteração apresentada por John Purvis

Alteração 301
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18, nºs 1 e 2 (Directiva 89/552/CEE)

1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
exceder 20%.

Suprimido

2. O disposto no nº 1 não se aplica aos 
anúncios da empresa de radiodifusão aos 
seus próprios programas e produtos 
conexos directamente relacionados com 
esses programas, aos anúncios de 
patrocínios e à colocação de produtos.”

Or. en

Justificação

As restrições à publicidade deveriam ser abolidas para permitir aos fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais mais bem competir e preservar os rendimentos 
visando financiar e investir nos conteúdos audiovisuais europeus. 

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

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 302
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18 (Directiva 89/552/CEE)
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1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
exceder 20%.

Suprimido

2. O disposto no nº 1 não se aplica aos 
anúncios da empresa de radiodifusão aos 
seus próprios programas e produtos 
conexos directamente relacionados com 
esses programas, aos anúncios de 
patrocínios e à colocação de produtos.»

Or. es

Justificação

Não se justifica já actualmente uma limitação rigorosa do tempo consagrado à 
publicidade, tendo em conta o vasto leque de cadeias e de serviços disponíveis e o
facto de os telespectadores poderem utilizar o telecomando para seleccionar os seus 
programas preferidos. Além disso, os fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais devem gozar de maior liberdade para investir em programas de 
qualidade.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 303
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18 (Directiva 89/552/CEE)

1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
exceder 20%. 

Suprimido 

2. O disposto no nº 1 não se aplica aos 
anúncios da empresa de radiodifusão aos 
seus próprios programas e produtos 
conexos directamente relacionados com 
esses programas, aos anúncios de 
patrocínios e à colocação de produtos.”

Or. de

Cumpre flexibilizar as disposições restritivas, a fim de conceder uma maior margem 
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de manobra às empresas de radiodifusão.

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

Alteração 304
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18, nºs 1 e 2 e parágrafo 2 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
exceder 20%.

1. A percentagem de tempo consagrada à 
publicidade não deve ultrapassar 15% do 
tempo de transmissão diário. Todavia, essa 
percentagem pode ser elevada até 20% no 
caso de incluir formas de publicidade como 
ofertas directas ao público com vista à 
venda, compra ou aluguer de produtos ou 
com vista à prestação de serviços, desde que 
o volume dos spots publicitários não exceda 
15%.

2. O disposto no nº 1 não se aplica aos 
anúncios da empresa de radiodifusão aos 
seus próprios programas e produtos 
conexos directamente relacionados com 
esses programas, aos anúncios de 
patrocínios e à colocação de produtos.”

2. O tempo de transmissão consagrado aos 
spots publicitários no interior de um dado 
período de uma hora não deve exceder 
20%.

2 bis. Sem prejuízo do disposto no nº 1, as 
formas de publicidade como as ofertas 
directas ao público com vista à venda, 
compra ou aluguer de produtos, ou com 
vista à prestação de serviços não devem 
exceder uma hora por dia.

Or. it

Justificação

O texto da directiva actualmente em vigor inclui todas as formas de publicidade e 
garante uma maior protecção da integridade editorial dos programas.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 305
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)
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1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
exceder 20%.

1. A percentagem de tempo consagrada a 
inserções de formas curtas de publicidade, 
como spots publicitários e de televendas, 
num dado período de 60 minutos não pode 
em caso algum exceder uma média diária 
de 20%.

Or. en

Justificação

Deveria ser conferida uma menor rigidez às restrições à quantidade de tempo de 
publicidade, a fim de permitir uma programação mais flexível por parte das empresas 
de difusão televisiva, por exemplo, no caso de transmissões em directo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 306
ARTIGO 1, PONTO 15

Artigo 15 (Directiva 89/552/CEE)

As disposições da presente directiva 
aplicar-se-ão mutatis mutandis às emissões 
televisivas exclusivamente dedicadas à 
publicidade e às televendas, assim como às 
emissões televisivas exclusivamente 
dedicadas à auto-promoção. O Capítulo 3 e 
os artigos 11.º (regras sobre inserção) e 18.º 
(duração da publicidade e das televendas) 
não se aplicam a estas emissões.”

As disposições da presente directiva 
aplicar-se-ão mutatis mutandis às emissões 
televisivas exclusivamente dedicadas à 
publicidade e às televendas, assim como às 
emissões televisivas exclusivamente 
dedicadas à auto-promoção, que serão 
facilmente reconhecíveis como tal por 
meios ópticos e/ou acústicos. O Capítulo 3 e 
os artigos 11.º (regras sobre inserção) e 18.º 
(duração da publicidade e das televendas) 
não se aplicam a estas emissões.”

Or. en

Justificação

A publicidade, as televendas e a auto-promoção nas emissões televisivas 
exclusivamente consagradas a tais fins deveriam também ser explicitamente 
assinaladas como tal. O consumidor deve estar ciente do conteúdo publicitário dos 
serviços prestados.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 307
ARTIGO 1, PONTO 17
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Artigo 20 (Directiva 89/552/CEE)

Sem prejuízo do artigo 3.º, os Estados-
Membros podem estabelecer, no respeito 
pelo direito comunitário, condições 
diferentes das estabelecidas no nº 2 do artigo 
11.º e no artigo 18º para as emissões 
exclusivamente destinadas ao território 
nacional que não possam ser captadas, 
directa ou indirectamente, pelo público em 
um ou em vários outros Estados-Membros e 
para as emissões que não produzam um 
impacto significativo em termos de quota de 
audiência.

Sem prejuízo do artigo 3.º, os Estados-
Membros podem estabelecer, no respeito 
pelo direito comunitário, condições 
diferentes das estabelecidas no nº 2 do artigo 
11.º e no artigo 18º para as emissões 
exclusivamente destinadas ao território 
nacional que não possam ser captadas, 
directa ou indirectamente, pelo público em 
um ou em vários outros Estados-Membros.

Or. es

Justificação

A ambiguidade da noção de "impacto significativo em termos de quota de audiência" 
pode levar a uma aplicação arbitrária do presente artigo, que poderia inclusive ser 
utilizado para restringir o direito da concorrência.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 308
ARTIGO 1, PONTO 17

Artigo 20 (Directiva 89/552/CEE)

Sem prejuízo do artigo 3.º, os 
Estados-Membros podem estabelecer, no 
respeito pelo direito comunitário, condições 
diferentes das estabelecidas no nº 2 do 
artigo 11.º e no artigo 18º para as emissões 
exclusivamente destinadas ao território 
nacional que não possam ser captadas, 
directa ou indirectamente, pelo público em 
um ou em vários outros Estados-Membros 
e para as emissões que não produzam um 
impacto significativo em termos de quota de 
audiência.”

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente artigo deveria ser suprimido por duas razões, designadamente: a) 
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deveriam aplicar-se às emissões de âmbito estritamente nacional as mesmas normas 
de qualidade que às de âmbito europeu, b) Estados-Membros há (por exemplo, a 
Grécia) em que as emissões se destinam exclusivamente ao território nacional e não 
podem ser recebidas em outros Estados-Membros. Assim sendo, o presente artigo 
pode injustificadamente excluir estes países das normas UE em matéria de 
quantidade de publicidade.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Vincenzo Lavarra

Alteração 309 
ARTIGO 1, PONTO 17 BIS (novo)

Artigo 20 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

17 bis. É inserido o seguinte artigo 20º bis:
"Artigo 20º bis

1. A fim de garantir o pluralismo, a 
concorrência e a liberdade de empresa na 
recolha dos recursos publicitários, a 
actividade de medição dos índices de 
audiência deve satisfazer os seguintes 
critérios:
a) independência dos organismos 
responsáveis pela realização das sondagens 
sobre os índices de audiência, qualidade, 
satisfação e difusão dos diversos média 
relativamente a todas as partes inquiridas; 
b) representatividade dos órgãos de gestão 
(comités técnicos e científicos e/ou comités 
de controlo), que deverão incluir 
representantes de todas as partes 
interessadas ou inquiridas (operadores, 
mercados e consumidores) não se limitando 
apenas às diferentes plataformas de 
transmissão;
c) transparência dos comités técnicos, que 
disporão de poderes efectivos no quadro da 
actividade de medição sem quaisquer 
ingerências, quer técnicas quer de gestão, 
do conselho de administração.

Or. it

Justificação

Dada a importância de que se reveste a actividade de medição dos índices de 
audiência para o mercado da publicidade, cumpre definir um quadro uniforme em 
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toda a União em conformidade com os princípios de liberdade de expressão, 
independência, transparência e representatividade. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 310
ARTIGO 1, PONTO 17 BIS (novo)

Artigo 20 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

17 bis. É inserido o seguinte artigo 20º bis:
"Artigo 20º bis

1. A fim de garantir o pluralismo, a 
concorrência e a liberdade de empresa na 
recolha dos recursos publicitários, a 
actividade de medição dos índices de 
audiência deve satisfazer os seguintes 
critérios:
a) independência dos organismos 
responsáveis pela realização das sondagens 
sobre os índices de audiência, qualidade, 
satisfação e difusão dos diversos média 
relativamente a todas as partes inquiridas; 
b) representatividade dos órgãos de gestão 
(comités técnicos e científicos e/ou comités 
de controlo), que deverão incluir 
representantes de todas as partes 
envolvidas ou inquiridas (operadores, 
mercados e consumidores) não se limitando 
apenas às diferentes plataformas de 
transmissão;
c) transparência dos comités técnicos, que 
disporão de poderes efectivos no quadro da 
actividade de medição sem quaisquer 
ingerências, quer técnicas quer de gestão, 
do conselho de administração.

Or. it

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 311
ARTIGO 1, PONTO 17 BIS (novo)
Artigo 22 (Directiva 89/552/CEE)
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17 bis) O artigo 22º passa a ter a seguinte 
redacção:
1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar que as 
emissões televisivas dos organismos de 
radiodifusão sob a sua jurisdição não 
incluam quaisquer programas susceptíveis 
de prejudicar gravemente o 
desenvolvimento físico, mental ou moral 
dos menores, nomeadamente programas 
que incluam cenas de pornografia ou de 
violência gratuita.
2. As medidas referidas no nº1 são 
igualmente aplicáveis a todos os programas 
susceptíveis de prejudicar o 
desenvolvimento físico, mental ou moral 
dos menores, excepto se, pela escolha da 
hora de emissão ou por quaisquer medidas 
técnicas, se assegurar que, em princípio, os 
menores que se encontrem no respectivo 
campo de difusão não verão, nem ouvirão 
essas emissões.
3. Além do mais, sempre que esses serviços 
não forem prestados sob forma codificada, 
os Estados-Membros assegurarão que os 
mesmos sejam precedidos de um sinal 
sonoro ou identificados pela presença de 
um símbolo visual durante todo o 
programa.

Or. en

Justificação

O presente artigo deveria igualmente abranger os serviços não lineares. Indubitável é 
o facto de que a pornografia e a violência se encontram é especialmente neste tipo de 
serviços, de fácil acesso para os menores. A radiodifusão televisiva já é mais ou 
menos regulamentada no que respeita à protecção de menores. Cumpre agir no 
domínio deste novo tipo de serviços.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 312
ARTIGO 1, PONTO 17 TER (novo)

Artigo 22, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

(17 ter) O nº 1 do artigo 22º passa a ter a 
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seguinte redacção:
"1. Os Estados-membros tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar que as 
emissões dos organismos de radiodifusão 
televisiva sob a sua jurisdição não incluam 
programas susceptíveis de prejudicar 
gravemente o desenvolvimento físico, 
mental ou moral dos menores, 
nomeadamente programas que incluam 
cenas de pornografia ou de violência 
gratuita. São responsáveis por estes 
programas considerados prejudiciais não 
só o organismo de radiodifusão televisiva, 
mas também o fornecedor de serviços de 
comunicação."

Or. it

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 313
ARTIGO 1, PONTO 18 BIS (novo)

Artigo 22 quater (novo) (Directiva 89/552/CEE)

(18 bis) É inserido o seguinte artigo 22º 
quater:

"Artigo 22º quater
Os Estados-Membros garantirão a 
aplicação das medidas previstas no artigo 
22º identificando os organismos 
responsáveis por esta missão (autoridades 
reguladoras nacionais ou outros 
organismos) e estabelecerão sanções 
apropriadas."

Or. it

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

Alteração 314
ARTIGO 1, PONTO 19

Artigo 23-A, parágrafo 1 (Directiva 89/552/CEE)

No primeiro parágrafo, a expressão 
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"representantes das autoridades dos 
Estados-Membros" é substituída por 
"representantes das autoridades 
reguladoras nacionais, previstas no artigo 
23.º-B."

Or. it

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 315
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23 ter, nº -1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

–1 bis. A protecção efectiva dos direitos e 
liberdades fundamentais incumbe 
directamente aos juizes e aos tribunais.
Por conseguinte, uma empresa do sector 
audiovisual não pode ser obrigada a cessar 
a sua actividade nem a suspender ou 
limitar as suas emissões sem uma 
intervenção judicial prévia.

Or. es

Justificação

A salvaguarda dos princípios fundamentais deve estar exclusivamente reservada aos
juízes e aos tribunais, sendo, por isso, conveniente excluir dessa função os órgãos 
reguladores nacionais. A directiva deve servir de garantia contra eventuais tentativas 
por parte das autoridades reguladoras nacionais de ir além do expressamente 
permitido e de atentarem contra os direitos reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais e na Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem. 
As instituições profissionais com maior prestigio no mundo da imprensa, ao ter 
consciência de certas condutas não desejáveis neste sentido, solicitaram 
explicitamente que a capacidade sancionadora das autoridades reguladoras não 
possa afectar o normal desenvolvimento do direito fundamental da liberdade de 
expressão. Apenas os tribunais de justiça podem decidir se um meio de comunicação 
deve ser castigado com o fecho das suas emissões por ter violado direitos 
fundamentais.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 316
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)
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1. Os Estados-Membros garantirão a 
independência das autoridades reguladoras 
nacionais e assegurarão que exerçam os seus 
poderes de modo imparcial e transparente.

1. Os Estados-Membros velarão pela 
instituição de autoridades reguladoras 
nacionais e assegurarão a sua 
independência, garantindo que exerçam os 
seus poderes de modo imparcial e 
transparente.

Or. it

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

Alteração 317
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, nº 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão a 
independência das autoridades reguladoras 
nacionais e assegurarão que exerçam os seus 
poderes de modo imparcial e transparente.

1. Os Estados-Membros velarão pela 
instituição de autoridades reguladoras 
nacionais e assegurarão a sua 
independência, garantindo que exerçam os 
seus poderes de modo imparcial e 
transparente.

Or. it

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 318
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, n° 1 (Directiva 89/552/CEE)

1. Os Estados-Membros garantirão a 
independência das autoridades reguladoras 
nacionais e assegurarão que exerçam os seus 
poderes de modo imparcial e transparente.

1. Quando os Estados-Membros tenham 
criado instâncias reguladoras nacionais 
garantirão a respectiva independência e 
assegurarão que exerçam os seus poderes de 
modo imparcial e transparente.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam ser obrigados a criar autoridades reguladoras 
nacionais. Assim sendo, cumpre corrigir o enunciado da proposta da Comissão.
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Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 319
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Os Estados-Membros velarão pelo 
controlo do respeito das disposições da 
presente directiva, especialmente no que se 
refere à protecção da dignidade dos 
menores, à liberdade de expressão, ao 
pluralismo dos média, à dignidade da 
pessoa humana, ao princípio de não 
discriminação e à protecção das pessoas 
vulneráveis. Incumbe aos 
Estados-Membros designar as autoridades 
responsáveis pela execução desta missão.

Or. it

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

Alteração 320
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, nº 1 bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

1 bis. Os Estados-Membros confiarão às 
autoridades reguladoras nacionais a 
missão de controlar a observância das 
disposições da presente directiva, 
especialmente no que se refere à liberdade 
de expressão, ao pluralismo dos média, à 
dignidade da pessoa humana, ao princípio 
de não discriminação e à protecção das 
pessoas vulneráveis. 

Or. it

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 321
ARTIGO 1, PONTO 20

Artigo 23-B, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)

2. As autoridades reguladoras nacionais 
fornecerão às suas congéneres dos outros 

2. As informações necessárias para a 
aplicação das disposições da presente 
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Estados-Membros e à Comissão as
informações necessárias para a aplicação das 
disposições da presente directiva.”

directiva deverão ser disponibilizadas a 
nível dos Estados-Membros e da 
Comissão.”

Or. it

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

Alteração 322
ARTIGO 1, PONTO 20 BIS (novo)

Artigo 23-B bis (novo) (Directiva 89/552/CEE)

(20 bis) É inserido o seguinte artigo 23º-B 
bis:

"Artigo 23º-B bis
1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas a fim de que seja 
garantido o pluralismo da informação no 
sistema de radiodifusão televisiva. Os 
Estados-Membros proibirão, em especial, a 
formação e a manutenção de posições 
dominantes no mercado da radiodifusão 
televisiva e nos mercados conexos. 
2. Os Estados-Membros velarão por que 
seja assegurado o respeito da neutralidade 
da informação fornecida pelas autoridades 
públicas e adoptarão as medidas 
necessárias para evitar que eventuais 
abusos de posição dominante possam 
influenciar a informação veiculada pelos 
média.
3. Os Estados-Membros proibirão aos 
titulares de cargos governamentais, ao 
respectivo cônjuge ou parentes até ao 
segundo grau, bem como às empresas sob 
seu controlo, que assumam ou mantenham 
posições de controlo nas empresas que 
operam no mercado da radiodifusão 
televisiva ou nos mercados conexos."  

Or. it

Justificação

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 
settembre 2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento 
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europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di richiedere agli Stati membri il rispetto 
di principi di carattere generale in tema di tutela del pluralismo e divieto di cumulo 
tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in 
tema, rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi nel territorio comunitario.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 323
ARTIGO 1, PONTO 20 BIS (novo)

Artigo 23-B bis, nº 1 (novo) (Directiva 89/552/CEE)

(20 bis) É inserido o seguinte artigo 23º-B 
bis:

«Artigo 23º-B bis"
1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para que seja garantido 
o pluralismo da informação no sistema de 
radiodifusão televisiva. Os Estados-
Membros proibirão, em especial, a 
formação e a manutenção de posições 
dominantes no mercado da radiodifusão 
televisiva e nos mercados conexos."

Or. it

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 324
ARTIGO 1, PONTO 20 BIS (novo)

Artigo 23-B bis, nº 2 (novo) (Directiva 89/552/CEE)

"2. Os Estados-Membros velarão por que 
seja assegurado o respeito da neutralidade 
da informação fornecida pelas autoridades 
públicas e adoptarão as medidas 
necessárias para evitar que eventuais 
abusos de posição dominante possam 
influenciar a informação veiculada pelos 
média."

Or. it
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Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 325
ARTIGO 1, PONTO 20 BIS (novo)

Artigo 23-B bis, nº 3 (novo) (Directiva 89/552/CEE)

"3. O direito à informação deverá ser 
sempre contrabalançado pela protecção da 
privacidade das pessoas envolvidas, não 
devendo, em circunstância alguma, 
subtrair-se à obrigação de respeito da
dignidade da pessoa humana, em especial 
dos menores. Neste último caso, deverá 
recorrer-se às convenções internacionais 
aplicáveis nesta matéria, aos códigos de 
conduta e às outras formas de 
auto-regulação estabelecidas pelos 
operadores do sector da informação nos 
diferentes Estados-Membros da União 
Europeia."

Or. it

Justificação

É conveniente sublinhar que, sobretudo no que se refere aos média bastante invasivos 
e tecnologicamente avançados, o respeito da dignidade humana e da intangibilidade 
da vida privada continua a constituir a barreira intransponível ao direito a ser 
informado.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 326
ARTIGO 2

Anexo "Directivas e regulamentos", artigo 3, alínea a), ponto 4 (Regulamento (CE) nº 
2006/2004)

“4. Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 
de Outubro de 1989, relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros relativas ao exercício de 
actividades de radiodifusão televisiva: 
artigos 3.º-G a 3.º-H  e artigos 10.º a 20.º . 
Directiva com a última redacção que lhe foi 
dada pela Directiva .../.../CE do Parlamento 

“4. Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 
de Outubro de 1989, relativa à coordenação 
de certas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros relativas ao exercício de 
actividades de radiodifusão televisiva: 
artigos 3º-C e 3.º-G a 3.º-H e artigos 10.º a 
20.º. Directiva com a última redacção que 
lhe foi dada pela Directiva .../.../CE do 
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Europeu e do Conselho.” Parlamento Europeu e do Conselho.”

Or. en

Justificação

A possibilidade de o consumidor identificar os fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais de modo fácil e directo e permanentemente acessível está 
claramente relacionada com a protecção dos interesses dos consumidores, pelo que 
se impõe mencioná-la explicitamente no Anexo "Directivas e regulamentos".


