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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A directiva ora posta a discussão e aprovação pelo Parlamento representa a•
actualização da Directiva 89/552/CEE, cujo objectivo era o livre exercício das 
actividades de radiodifusão televisiva em todo o território da CEE. 
Desde então, a evolução tecnológica aumentou consideravelmente o número de •
plataformas através das quais é possível difundir e receber conteúdos audiovisuais. 
Sobretudo, porém, alterou radicalmente as peculiaridades do modelo comercial no 
sector audiovisual. Com efeito, verificou-se uma progressiva transformação de um 
"mercado do vendedor" para um "mercado do consumidor" que, de destinatário 
passivo da oferta de facto unicamente determinada pelo distribuidor, se transformou e -
se transformará cada vez mais no futuro - no decisor exclusivo do produto a consumir. 
Entre as consequências que este novo modelo económico já trouxe e que – facto que •
merece ser sublinhado – ainda mais provocará no futuro é a mudança radical em 
relação às fontes de financiamento da indústria audiovisual, tanto do ponto de vista da
produção como da distribuição. As duas formas tradicionais de financiamento, por 
outras palavras as taxas de autorização e as receitas da publicidade, têm perdido cada 
vez mais terreno relativamente a um sistema de pagamento determinado em função da 
natureza e da qualidade do serviço audiovisual pedido pelos utilizadores. É pois 
previsível uma expansão notável e progressiva da importância económica deste sector 
industrial para além do recrudescimento da concorrência a nível global.
Este cenário torna, por um lado, ainda mais necessário e imperativo realizar um •
verdadeiro mercado único europeu capaz de competir, em dimensão, com o mercado 
americano, e com os mercados em expansão: indiano, latino-americano e chinês e 
funcionar para além das barreiras linguísticas ou da multiplicidade de regulamentos 
nacionais. Por outro lado, impõe-se a adopção das regras necessárias para manter,
apoiar e promover o desenvolvimento tecnológico contínuo, mesmo sabendo que, no
futuro, os interesses dos consumidores serão cada vez mais garantidos pela amplitude 
de escolha oferecida pela própria tecnologia. 
Simultaneamente, é oportuno reconhecer que a natureza particular do produto em •
causa – serviços audiovisuais – levanta problemas específicos relacionados, em parte,
com a sensibilidade muito diversa das sociedades nacionais, em parte com a 
necessidade de respeitar um valor - a identidade cultural -, cuja protecção é uma 
característica essencial do chamado "modelo europeu". 
Além disso é importante considerar que, contrariamente ao que aconteceu em 1989, a •
União decidiu centrar a sua estratégia política de definição de um papel geopolítico e 
geoeconómico predominante no contexto da evolução da economia global desenvolve, 
a chamada estratégia de Lisboa, adoptada em 2000, que tem como objectivo para 
2010, tornar a União "na mais competitiva e dinâmica economia do mundo baseada 
no conhecimento, capaz de assegurar um crescimento económico sustentável, mais e 
melhores empregos e uma maior coesão social."
Neste contexto, é óbvio que o futuro do sector económico a que se refere a directiva é
crucial para o êxito desta estratégia. É pois imperativo adoptar um quadro normativo 
que tenha em conta para lá dos demais objectivos políticos da União, a necessidade de 
que indústria europeia seja competitiva a nível global contra os concorrentes de outras 
regiões do mundo. Pretende-se que a revisão da Directiva 89/552/CEE vá nessa 
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direcção e, por conseguinte, seja formulada em termos que conciliem os interesses da 
sociedade, dos consumidores e da indústria. Salientamos portanto a necessidade de 
uma abordagem que procure os elementos de sinergia entre os diversos interesses. 
Desse ponto de vista, o texto proposto pela Comissão constitui um avanço substancial •
na direcção desejada que merece consequentemente ser aprovada pelo Parlamento, 
devendo rejeitar-se as alternativas apresentadas ou a continuação da abordagem 
baseada no quadro normativo existente (a Directiva "Televisão sem Fronteiras" para os 
chamados serviços lineares e directiva relativa ao comércio electrónico para serviços 
não lineares) ou a alteração de regras específicas que regem os serviços lineares. 
É aceitável o objectivo de definir os chamados "serviços de comunicação audiovisuais", •
ainda que se afigure oportuno procurar uma demarcação mais precisa do que deve ser 
inserido no âmbito dos "serviços de comunicação audiovisuais não lineares" para 
delimitar a distinção entre serviços e serviços de meios audiovisuais. Alguns temem,
justificadamente, que um âmbito de aplicação demasiado rigoroso possa limitar a 
capacidade da Europa de explorar novas formas de comunicação de novos produtos. 
As alterações propostas no presente parecer vão nesse sentido. 
As nossas alterações têm, de resto, como objectivo reforçar o tecido industrial•
europeu, nomeadamente no sector da produção de conteúdos, para permitir-lhe 
competir não só com os seus rivais americanos, mas igualmente com os potenciais
rivais da Índia, América-Latina e Japão. 
A este respeito, é importante salientar a importância de um sistema adequado de gestão 
dos direitos de exploração de conteúdos audiovisuais, que deve servir para consolidar 
uma indústria de produção autónoma de conteúdos audiovisuais. É por conseguinte 
desejável ter em conta este quadro global nas sedes apropriadas, em concertação com
os objectivos da presente directiva. 
A mesma filosofia milita a favor de uma regulamentação apropriada da "colocação de 
produtos" e da definição de regras não punitivas para a publicidade, dado que se os 
consumidores dispuserem de uma maior gama de opções a indústria será induzida a 
evitar fazer escolhas contrárias aos seus interesses, pois a variedade incentivará os 
consumidores a optar por produtos que consideram melhores e mais ao seu gosto. Esta 
mudança das necessidades e das expectativas dos utilizadores diminui a necessidade de 
supervisão por parte das autoridades públicas.

Finalmente, gostaríamos de defender a auto-regulação para lá da co-regulação. Estamos 
cientes das diminutas possibilidades de legislar neste sentido devido ao Acordo 
Interinstitucional "Legislar melhor", adoptado em 31 de Dezembro de 2001. Contudo, a 
evolução tecnológica no contexto das regras do mercado é tão rápida que se tornam úteis 
disposições regulamentares apropriadas, capazes de conciliar a exigência de proteger valores e 
objectivos de interesse geral, ao mesmo tempo que garantem a necessária flexibilidade e 
competitividade para a indústria europeia. 
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1 Ainda não publicado em JO.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) A Directiva 89/552/CEE coordena certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva. No entanto, as novas 
tecnologias utilizadas para a transmissão de 
serviços de comunicação audiovisuais 
exigem a adaptação do quadro regulamentar, 
para ter em conta o impacto das alterações 
estruturais e da evolução tecnológica nos 
modelos comerciais, em especial o 
financiamento da radiodifusão comercial, e 
para garantir condições óptimas de 
competitividade para as tecnologias da 
informação e a indústria e os serviços de 
comunicação da Europa.

(1) A Directiva 89/552/CEE coordena certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva. No entanto, as novas 
tecnologias utilizadas para a transmissão de 
serviços de comunicação audiovisuais 
exigem a adaptação do quadro regulamentar, 
para ter em conta o impacto das alterações 
estruturais, da difusão das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e da 
evolução tecnológica nos modelos 
comerciais, em especial o financiamento da 
radiodifusão comercial, e para garantir 
condições óptimas de competitividade para 
as tecnologias da informação e a indústria e 
os serviços de comunicação da Europa.

Justificação

A difusão das tecnologias da informação e da comunicação tem tido um impacto importante 
nas estruturas sociais e económicas. Em particular, a sua difusão provocou outros 
desenvolvimentos tecnológicos que modificaram as estruturas e a função de muitos modelos 
comerciais.

Alteração 2
CONSIDERANDO 4
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(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade,
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento.

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento, melhorando as 
condições de vida e, dessa forma,
reforçando a competitividade das empresas 
europeias.

Justificação

A criação de empregos e a oferta de importantes oportunidades de emprego são um factor de 
importância vital para impulsionar o sector industrial na Europa. A promoção do
crescimento e da produtividade em todos os sectores industriais é um dos objectivos mais 
importantes da Comunidade Europeia.

Alteração 3
CONSIDERANDO 5

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

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

Justificação
Pretende-se, com a elaboração de uma nova directiva, actualizar as disposições jurídicas em 
virtude dos recentes desenvolvimentos tecnológicos no mercado e proporcionar aos agentes 
de mercado um texto legal para a protecção das actividades de radiodifusão, contribuindo 
assim para a criação de um espaço de informação único, que é um dos três pilares da 
iniciativa i2010.

Alteração 4
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)



PA\599970PT.doc 7/19 PE 368.033v01-00

PT

(6 bis) Durante o Conselho Europeu de 
Lisboa, em 2000, a União Europeia lançou 
uma ordem de trabalhos ambiciosa com o 
objectivo tornar a Europa, em 2010, "na 
mais competitiva e dinâmica economia do 
mundo baseada no conhecimento". A 
estratégia de Lisboa foi relançada em 2005 
durante a revisão intercalar como 
componente essencial para melhorar o bem-
estar, promover a concorrência e promover 
a produtividade na UE. Para isso, e no 
contexto da estratégia de Lisboa, é
necessário pôr a ênfase em políticas que 
tenham um impacto positivo na realização
do mercado interno, na redução dos 
entraves à concorrência e na integração
das tecnologias da informação e da 
comunicação, com vista a traçar um
caminho para alcançar uma economia 
competitiva baseada no conhecimento.

Justificação

A estratégia de Lisboa tem sido uma importante ferramenta da UE para impulsionar a 
competitividade das empresas europeias e melhorar o bem-estar e as condições de vida. Está
na base da promoção da produtividade da indústria europeia, de que a indústria europeia de 
radiodifusão é parte.

Alteração 5
CONSIDERANDO 6 TER (novo)

(6 ter) O desenvolvimento de uma indústria 
europeia forte era um dos mais importantes 
objectivos da Agenda de Lisboa. Nesse 
sentido, a produtividade e a liderança 
tecnológica em todos os sectores da 
economia podem ser alcançadas através de 
um forte investimento e utilização das 
tecnologias da informação e da 
comunicação disponíveis num ambiente 
competitivo que instaure o equilíbrio certo
em matéria de regulamentação, para 
estabelecer a confiança dos consumidores e 
integrar a convergência no mercado 
interno.
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Justificação

Na sociedade da informação, a produtividade e o crescimento das empresas europeias só
poderão ser alcançados mediante a utilização das tecnologias da informação e da 
comunicação e o investimento forte, que permitirá a liderança em todos os sectores 
industriais, incluindo no da radiodifusão. 

Alteração 6
CONSIDERANDO 6 QUATER (novo)

(6 quater) A promoção da competitividade 
da indústria europeia, de que o sector 
audiovisual é parte importante, é crucial 
para a consecução dos objectivos políticos 
da estratégia de Lisboa. Por conseguinte, 
para reforçar a competitividade do sector 
industrial do audiovisual, devem ser 
promovidos meios adequados de 
financiamento no âmbito do quadro 
regulamentar apropriado.

Justificação

Na sociedade da informação, a produtividade e o crescimento das empresas europeias só
poderão ser alcançados mediante a utilização das tecnologias da informação e da 
comunicação e o investimento forte, que permitirá a liderança em todos os sectores 
industriais, incluindo no da radiodifusão.

Alteração 7
CONSIDERANDO 6 QUINQUIES (novo)

(6 quinquies) No contexto da estratégia de 
Lisboa, é importante ter em conta o 
desenvolvimento da produção europeia de 
conteúdos, mediante a elaboração de um 
quadro político relativo, em particular, à
propriedade e exploração de direitos.

Justificação

Para realizar o objectivo geral de promover a indústria europeia e a indústria audiovisual 
europeia, deve ser igualmente dada atenção aos produtores de conteúdos europeus. Para o 
efeito, importa elaborar um quadro relativo aos direitos, dado que o predomínio dos 
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distribuidores é prejudicial.

Alteração 8
CONSIDERANDO 7

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

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

Justificação

A implantação da economia digital e a realização da sociedade da informação só podem ser 
concretizadas através da integração das tecnologias da informação e da comunicação. 

Alteração 9
CONSIDERANDO 13
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(13) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange todos os serviços 
audiovisuais de comunicação social, quer 
sejam programados ou a pedido. No entanto, 
o seu âmbito é limitado aos serviços tal como 
definidos pelo Tratado, abrangendo, por 
conseguinte, qualquer forma de actividade 
económica, incluindo a das empresas de 
serviço público, mas não abrangendo 
actividades não económicas, como sítios 
Web puramente privados.

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

Justificação

Como a própria Comissão salientou, a directiva não deveria abranger actividades não 
económicas. Sítios Web privados e outros conteúdos privados, como blogues, não deveriam 
ser regulamentados. O mesmo se deveria aplicar a conteúdos semi-privados, como a 
informação sobre clubes locais ou eventos escolares. Tal é igualmente conforme com a 
definição de serviços constante do artigo 50º do Tratado. O texto deveria, por conseguinte,
excluir expressamente tais conteúdos do seu âmbito de aplicação.

Alteração 10
CONSIDERANDO 14
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(14) A definição de serviços de comunicação 
audiovisuais abrange os meios de 
comunicação social na sua função de 
informar, distrair e educar, mas exclui 
qualquer forma de correspondência privada, 
como mensagens de correio electrónico 
enviadas a um número limitado de 
destinatários. A definição também exclui 
todos os serviços que não visam a 
distribuição de conteúdos audiovisuais, ou 
seja, em que qualquer conteúdo audiovisual é
meramente acessório para o serviço e não o 
seu objectivo principal. São exemplos disso 
os sítios Web que contêm elementos 
audiovisuais apenas de um modo marginal, 
como elementos gráficos animados, 
pequenos spots publicitários ou informações 
relativas a um produto ou um serviço não 
audiovisual.

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

Justificação

Uma das características principais dos serviços descritos na presente directiva, também 
mencionada na definição, é a transmissão ao grande público. 
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Alteração 11
CONSIDERANDO 17 BIS (novo)

(17 bis) Os critérios estabelecidos na 
definição dos serviços de comunicação
audiovisuais, tal como constante da alínea
a) do artigo 1º da Directiva 89/552/CEE, 
aqui alterada, e desenvolvidos nos 
considerandos 13 a 17 da presente 
directiva, devem ser preenchidos em 
simultâneo. 

Justificação

É importante indicar e sublinhar que os critérios apresentados pela Comissão nos
considerandos 13 a 17 devem ser preenchidos em simultâneo

Alteração 12
CONSIDERANDO 25 BIS (novo)

(25 bis) A auto-regulação constitui um tipo 
de iniciativa voluntária que dá a 
possibilidade aos operadores económicos, 
aos parceiros sociais e às organizações ou 
associações não governamentais de
adoptarem, entre si e para si próprios,
directrizes comuns a nível europeu. A 
auto-regulação é um método alternativo de
cumprimento das disposições existentes,
não podendo substituir totalmente a 
obrigação do legislador. A co-regulação
pode significar que o cumprimento das 
disposições da presente directiva é confiado 
a entidades auto-reguladoras, sem prejuízo 
das obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros por força do Tratado.

Justificação

É necessário explicar os conceitos de "co-regulação"' e "auto-regulação" nos considerandos 
para possibilitar o nível mais elevado possível de auto-regulação na Comunidade Europeia.
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Alteração 13
CONSIDERANDO 35

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

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

Justificação

Ao contrário dos canais de distribuição tradicionais, os serviços em linha oferecem 
oportunidades enormes para os conteúdos europeus e independentes. 

A promoção dos serviços em linha é por conseguinte a maneira mais apropriada de estimular 
uma maior difusão das obras audiovisuais europeias, assegurando ao mesmo tempo a sua 
disponibilidade para novos canais de distribuição. 

Neste contexto, uma condição prévia fundamental para respeitar a concorrência é a não
discriminação entre os diferentes mercados da distribuição, ou seja, os distribuidores em 
linha antes dos canais de distribuição tradicionais, como a televisão por assinatura, o DVD
ou outros suportes físicos.

Alteração 14
CONSIDERANDO 43
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(43) A directiva pretende salvaguardar o 
carácter específico da paisagem televisiva 
europeia, pelo que estabelece limites para as 
possíveis interrupções de obras 
cinematográficas e filmes produzidos para 
televisão e de algumas categorias de 
programas que ainda necessitam de 
protecção específica.

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

Justificação

No âmbito da Agenda de Lisboa e do objectivo de promover a indústria europeia e reforçar o 
crescimento e a produtividade, a promoção do sector europeu dos média é da mais alta 
importância no contexto audiovisual.

Alteração 15
CONSIDERANDO 47

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

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

Justificação

A cooperação assume uma importância vital. Neste contexto, importa assegurar a 
cooperação entre, não só as ARN e a Comissão, mas também entre as próprias ARN.

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 1

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

(c) "serviço linear" ou «radiodifusão 
televisiva» ou «emissão televisiva», a 
transmissão inicial por quaisquer meios, de
forma não codificada ou codificada e
numa sequência cronológica, de diferentes
programas. Estes são transmitidos para o 
dispositivo do utilizador num ponto no
tempo decidido pelo fornecedor dos 
serviços de comunicação audiovisuais, de 
acordo com o horário dos programas e,
simultaneamente, para um número 
indeterminado de potenciais
telespectadores. A presente definição inclui 
a comunicação de programas entre 
empresas com vista à sua retransmissão ao 
público; não inclui serviços que 
apresentam artigos informativos ou outras 
mensagens ou imagens a pedido de um 
destinatário de serviços;

Justificação

Este parágrafo inclui a definição dos serviços lineares, ou seja, a radiodifusão televisiva. No 
âmbito do conceito geral de serviços de comunicação audiovisuais é importante definir o que 
é "linear", ou seja, a radiodifusão televisiva, e "não linear". As características são 
apresentadas em pormenor, indicando os traços distintivos básicos do serviço linear.

Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual, fornecido através 
de uma rede de comunicações electrónica,
na acepção da alínea a) do artigo 2º da 
Directiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, incluindo o cabo, 
o satélite, a televisão terrestre, IPTV 
(televisão pela Internet) ou redes móveis, 
que tem as seguintes características 
suplementares:
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– o utilizador faz um pedido individual de 
serviço específico (incluindo um serviço de 
assinatura) com base numa lista de 
conteúdos seleccionada pelo prestador dos 
serviços de comunicação;

– o serviço incorpora conteúdos de tipo 
apropriado para ser exibido num serviço 
linear, por exemplo, filmes de longa 
metragem, eventos desportivos e programas 
num formato pré-estabelecido para 
distribuição televisiva, como comédias de 
situação, documentários, programas 
infantis e teatro;

– o formato, a apresentação e os meios de 
acesso ao serviço poderiam induzir o 
utilizador a confiar numa protecção 
regulamentar semelhante à aplicável aos 
serviços lineares;

Justificação

A presente definição de serviços não lineares tenta incluir o maior número possível de 
características. O primeiro parágrafo sublinha o facto de, para a prestação de um serviço 
não linear, ser importante que o utilizador faça o pedido de prestação de um serviço com
base numa lista de conteúdos que lhe tenha sido apresentada pelo prestador dos serviços de 
comunicação audiovisuais. O segundo parágrafo permite captar conteúdos meramente 
equivalentes aos televisivos, excluindo do âmbito de aplicação outros tipos de conteúdo 
vídeo. Realiza o objectivo da Comissão de instituir a igualdade de condições de concorrência 
para os serviços não lineares e para os serviços de transmissão existentes, de forma a que 
(por exemplo) o vídeo a pedido não se torne atractivo como plataforma de distribuição só
porque contorna as restrições aplicáveis às formas de publicidade em formatos televisivos.

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

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

Há que interpretar o conceito de "promoção" subjectivamente - tal como nas alíneas g) e i) -
para obter os resultados apropriados. Senão, cada referência a um produto ou serviço 
poderia, por razões editoriais, recair no âmbito da definição de "comunicação audiovisual 
comercial"' se objectivamente se considerasse que se destina a promover vendas, sem que 
essa seja realmente a intenção. Por outro lado, um anúncio genuíno poderia ser qualificado 
de "comunicação audiovisual comercial" se não tivesse qualquer impacto e portanto fosse,
objectivamente, considerado que não promove vendas, apesar de esse ser o objectivo 
pretendido. 
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Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

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

Justificação

Na prática, os prestadores dos serviços de comunicação audiovisuais obtêm conteúdos 
prontos de terceiros. Frequentemente, não têm a possibilidade de determinar se o conteúdo 
do programa inclui a colocação de produtos, nem de influir no mesmo.

Alteração 20
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, quando 
viável e pelos meios adequados e no respeito 
da concorrência entre diferentes mercados 
de distribuição, a produção e o acesso a 
obras europeias na acepção do artigo 6.º.

Justificação

Ao contrário dos canais de distribuição tradicionais, os serviços em linha oferecem 
oportunidades enormes para os conteúdos europeus e independentes. 

A promoção dos serviços em linha é por conseguinte a maneira mais apropriada de estimular 
uma maior difusão das obras audiovisuais europeias, assegurando ao mesmo tempo a sua 
disponibilidade para novos canais de distribuição. 

Neste contexto, uma condição prévia fundamental para respeitar a concorrência é a não 
discriminação entre os diferentes mercados da distribuição, ou seja, os distribuidores em 
linha antes dos canais de distribuição tradicionais, como a televisão por assinatura, o DVD 
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ou outros suportes físicos.

Alteração 21
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 
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 
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;

(c) os telespectadores devem ser claramente 
informados da existência de um acordo de 
patrocínio e/ou da existência de colocação de 
produtos. 

(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 bis) 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.

(c ter) Os programas que sejam objecto de 
colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início, 
para evitar criar confusão ao telespectador.
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Justificação

Parágrafos distintos para conteúdos diferentes. 

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO 7, ALÍNEA D BIS) (nova)

Artigo 6 (Directiva 89/552/CEE)

(d bis) É aditado o seguinte parágrafo: 

Ao definir a noção de produtor 
independente, os "Estados-Membros devem 
ter devidamente em conta os seguintes três 
critérios: propriedade da empresa de 
produção, número de programas 
fornecidos à mesma empresa de 
radiodifusão e propriedade dos direitos 
secundários".

Justificação

A referência à independência é importante e está estreitamente relacionada com a noção de 
direitos. O facto de o mercado estar concentrado e de o poder na aquisição de direitos ser 
exercido por um número reduzido de actores significa que empresas de produção 
independentes não conseguem explorar inteiramente novas formas de distribuição de
conteúdos nem deter direitos. As empresas de produção independentes não podem atrair 
capital e crescimento, permanecendo assim altamente financiadas, com um nível de 
concentração que está a obstruir a inovação. 

Alteração 23
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.

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 30 minutos.

Justificação

A extensão para 35 minutos da regra de 30 minutos actualmente em vigor para as notícias e 
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os programas infantis teria um impacto extremamente negativo nas receitas de publicidade
das empresas de radiodifusão e, portanto, na sua capacidade de financiar a produção de 
conteúdos audiovisuais. Como a maioria dos programas noticiosos e infantis não excede os
30 minutos, tal poderá suprimir eficazmente a publicidade destes programas. Não parece 
existir uma explicação ou justificação para esta medida na proposta da Comissão ou na 
respectiva avaliação do impacto regulamentar. 

Alteração 24
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.”

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.”

Justificação

A última frase faz referência a um impacto significativo em termos de quota de audiência. 
Este conceito exige uma maior explicação e análise do que é considerado um "mercado" em
termos de direito da concorrência. 


