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1 JO C ... de ..., p. ....

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 4

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

(4) Os serviços de comunicação audiovisuais 
tradicionais e os serviços a pedido 
emergentes oferecem importantes 
oportunidades de emprego na Comunidade, 
em particular nas pequenas e médias 
empresas, e estimulam o crescimento 
económico e o investimento. Por tal motivo, 
a presente directiva deverá promover o 
desenvolvimento desses serviços no 
mercado interno.

Justificação

A modificação da Directiva "Televisão sem fronteiras" visa adequar as disposições jurídicas 
à recente evolução tecnológica do mercado e oferecer aos intervenientes no mercado um 
texto legislativo clarificador das disposições jurídicas, contribuindo desse modo para a 
criação de um espaço único de informação, um dos três pilares da iniciativa i2010.

Alteração 2
CONSIDERANDO 10
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(10) Devido à introdução de um conjunto 
mínimo de obrigações harmonizadas nos 
artigos 3º-C a 3.º-H e nos domínios 
harmonizados na presente directiva, os 
Estados-Membros deixam de poder derrogar 
do princípio do país de origem no que 
respeita à protecção dos menores e ao 
combate ao incitamento ao ódio com base na 
raça, no sexo, na religião ou na 
nacionalidade e à violação da dignidade 
humana no respeitante às pessoas 
individualmente ou à protecção dos 
consumidores, como previsto no nº 4 do 
artigo 3.º da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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

Justificação

A directiva em apreço prevê uma harmonização mínima, fornecendo assim uma base para a 
aplicação do princípio do país de origem. Estas propostas deverão estar em conformidade 
com as definições da Directiva 200/78/CE, abrangendo igualmente, por tal motivo, a 
discriminação em razão da deficiência, da origem étnica, da idade e da orientação sexual.

Alteração 3
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 de 
natureza idêntica às emissões de televisão 
em horário fixo, independentemente da 
plataforma de entrega, quer sejam 
programados ou a pedido, na sua função de 
informar, distrair e educar. Ela abrange, 
por conseguinte, qualquer forma de 
actividade económica, incluindo a das 
empresas de serviço público. A definição de 
serviços de comunicação audiovisuais não 
abrange, todavia, actividades não 
económicas, que não são normalmente 
exercidas contra remuneração, como os 
blogues e outros conteúdos produzidos 
pelos utilizadores ou qualquer outra forma 
de correspondência privada, como o correio 
electrónico e os sítios Web privados. 
Também não abrange os serviços que não 
visam a distribuição de conteúdos 
audiovisuais, isto é, aqueles cujo conteúdo 
audiovisual é meramente acessório para o 
serviço e não o seu objectivo principal, 
como 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, como os motores 
de pesquisa. Esta definição não abrange 
ainda os serviços que não consistem, total 
ou principalmente, na transmissão de 
sinais por redes de comunicações 
electrónicas, nem abrange jogos em linha, 
desde que não seja preenchido o objectivo 
principal dos serviços de comunicação 
audiovisuais. Por último, esta definição 
não abrange os serviços da sociedade de 
informação definidos no artigo 1º da 
Directiva 98/48/CE.

Justificação

Como a própria Comissão salientou, a directiva não deverá abranger actividades não 
económicas. Os sítios Web privados, mas também  outros conteúdos privados como os 
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blogues, não devem ser regulamentados. O mesmo deverá aplicar-se aos conteúdos 
semiprivados, como as informações de clubes locais ou manifestações escolares, em 
conformidade, aliás, com a definição de serviços prevista no artigo 50º do Tratado. Por tal 
motivo, o texto deverá excluir expressamente  esses conteúdos do seu âmbito de aplicação.

Alteração 4
CONSIDERANDO 14

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

Suprimido

Justificação

O considerando 14 pode ser suprimido, dado que o seu texto foi incorporado no 
considerando 13.

Alteração 5
CONSIDERANDO 16

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

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

Justificação
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O conceito de "serviços audiovisuais" abrange, noutros actos jurídicos europeus e 
internacionais, como, por exemplo, a classificação dos serviços da OMC no seu ponto D, 
também a rádio, para além da televisão. Importa garantir que a presente directiva não 
prejudique essas definições, continuando a rádio, de resto, a fazer parte dos serviços 
audiovisuais.

Alteração 6
CONSIDERANDO 18

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

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

Justificação

A formulação tem de se adaptar melhor à técnica, de modo a proporcionar maior certeza 
jurídica.

Alteração 7
CONSIDERANDO 25



PE 374.499v01-00 8/33 PA\620957PT.doc

PT

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

(27) Na sua Comunicação ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu – “Legislar melhor para 
o crescimento e o emprego na União 
Europeia”, a Comissão sublinhou a 
importância de uma análise cuidada da 
abordagem legislativa adequada, que deverá
determinar em especial se, para um dado 
sector ou problema, a legislação é a solução 
preferível ou se devem ser consideradas 
alternativas como a co-regulação ou a auto-
regulação. A experiência mostra que a 
aplicação de instrumentos de co- e de auto-
regulação de acordo com as diferentes 
tradições jurídicas dos Estados-Membros 
pode contribuir de forma importante para 
garantir um elevado nível de protecção dos 
consumidores. Assim, a auto-regulação 
pode constituir um método alternativo para 
aplicar determinadas disposições da 
presente directiva, mas não pode substituir 
por completo a obrigação das autoridades 
legislativas. A co-regulação proporciona o
necessário "elo jurídico" entre a 
auto-regulação e o legislador nacional.

Justificação

Os Estados-Membros devem encorajar regimes de co-regulação nos domínios coordenados 
pela directiva, sem serem obrigados a recorrer a tais regimes. Se o fizerem, os regimes devem 
ser amplamente aceitáveis para os principais interessados e proporcionar uma aplicação 
eficaz. Se os Estados-Membros confiarem a tarefa de realizar os objectivos da directiva a 
organismos de auto-regulação, o mecanismo de delegação deve ser suficientemente claro 
para garantir a possibilidade de utilizar medidas de regulação se as medidas de 
auto-regulação não lograrem atingir os objectivos da directiva.

Alteração 8
CONSIDERANDO 27
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(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de empresas
de radiodifusão, o direito de utilização de 
curtos excertos para efeitos de programação 
de notícias gerais, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, tendo na 
devida conta os direitos exclusivos. Tais 
condições deverão ser comunicadas 
atempadamente antes da ocorrência do 
evento de interesse público, de modo a dar 
aos outros interessados tempo suficiente para 
exercerem esse direito. Em regra, os 
pequenos excertos não deverão exceder 90 
segundos.

(27) Por conseguinte, para salvaguardar a 
liberdade fundamental de receber informação 
e garantir a total e devida protecção dos 
interesses dos telespectadores da União 
Europeia, as empresas que exercem direitos 
exclusivos relativamente a um evento de 
interesse público deverão conceder a outras 
empresas de radiodifusão e intermediários, 
sempre que estes ajam em nome de uma 
empresa de radiodifusão, o direito de 
utilização de curtos excertos para efeitos de 
programação de notícias gerais, mas não 
para efeitos de programas de diversão. Em 
regra, deverá ser concedido o acesso a 
pequenos excertos contra uma 
remuneração razoável, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, que tenham 
na devida conta os direitos exclusivos, sem 
exceder 90 segundos. Tais condições 
deverão ser comunicadas atempadamente 
antes da ocorrência do evento de interesse 
público, de modo a dar aos outros 
interessados tempo suficiente para exercerem 
esse direito. O direito de acesso às 
informações apenas deverá aplicar-se 
quando necessário; do mesmo modo, se 
outra empresa da radiodifusão do mesmo 
Estado-Membro tiver adquirido direitos 
exclusivos para o acontecimento em causa, 
o acesso deve ser solicitado a essa empresa.

Justificação

O direito de difundir pequenos excertos é tradicionalmente posto em prática através de 
acordos bilaterais, devendo ser reconhecido no texto da directiva. Fornecer livre acesso ao 
sinal de uma empresa da radiodifusão causa problemas importantes no que diz respeito aos 
direitos de autor e viola os direitos de propriedade das empresas de radiodifusão e/ou dos 
detentores de direitos. A empresa de radiodifusão não é necessariamente o detentor dos 
direitos de emissão noutros Estados-Membros da UE. Dado que os Estados-Membros 
adoptaram abordagens diferentes em matéria de direito de informação, a presente directiva 
deverá incluir uma cláusula neutra, deixando aos Estados-Membros a escolha do instrumento 
jurídico na transposição da directiva para o direito nacional.

Alteração 9
CONSIDERANDO 28
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(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à escolha e 
ao controlo que o utilizador pode exercer e 
ao impacto que têm na sociedade. Por isso se 
justifica a imposição de uma regulamentação 
mais branda aos serviços não lineares, que 
apenas têm de cumprir as regras mínimas 
previstas nos artigos 3º-C a 3.º-H.

(28) Os serviços não lineares diferem dos 
serviços lineares no que respeita à escolha e 
ao controlo que o utilizador pode exercer e 
ao impacto que têm na sociedade. Por isso se 
justifica a imposição de uma regulamentação 
mais branda aos serviços não lineares, que 
apenas têm de cumprir as regras mínimas 
previstas nos artigos 3º-C a 3.º-H. Para 
garantir ao consumidor um elevado nível 
de escolha e de controlo, importa definir 
como serviços não lineares, 
independentemente do conteúdo, os novos 
serviços como o vídeo a pedido, as 
sequências repetitivas de conteúdos ou a 
difusão ao vivo de acontecimentos, que não 
fazem parte integrante de um serviço 
linear.

Justificação

A  Comissão salientou, nas explicações que acompanham a proposta de directiva, que 
qualquer serviço "pull" deverá ser definido como um serviço não linear. Além disso, os 
serviços inovadores, como as sequências repetitivas de conteúdo, permitem ao consumidor 
escolher quando e como pretende consumir o conteúdo oferecido. Os novos dispositivos e 
aplicações proporcionam aos consumidores características adicionais e controlo sobre o que 
é visionado. Além disso, uma diferenciação dos serviços por temas não é consentânea com 
uma definição ligada à pessoa que estabelece a programação e à decisão do utilizador. Por 
tal motivo, um serviço não linear pode consistir em acontecimentos desportivos, concertos, 
filmes e outros eventos, numa base de "pay per view".

Em consequência, os serviços como sequências repetitivas de conteúdo e difusão ao vivo 
devem ser considerados não lineares, o que deverá ficar claramente expresso no texto da 
directiva, a fim de permitir uma distinção clara entre serviços lineares e não lineares, no que 
diz respeito ao âmbito de aplicação da directiva relativa ao comércio electrónico.

Alteração 10
CONSIDERANDO 30
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(30) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, as medidas previstas na 
presente directiva limitam-se ao mínimo 
estritamente necessário para alcançar o 
objectivo do correcto funcionamento do 
mercado interno. Nas matérias em que é
necessária uma acção a nível comunitário, e a 
fim de garantir a existência de um espaço 
verdadeiramente sem fronteiras internas para 
os serviços de comunicação audiovisuais, a 
directiva deve assegurar um elevado nível de 
protecção dos objectivos de interesse geral, 
em especial a protecção dos menores e da 
dignidade humana.

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

Justificação

Actualmente, os meios de comunicação audiovisuais, sobretudo a televisão, constituem uma 
forma de obter informações, formação profissional, conteúdos culturais e acesso ao lazer de 
modo muito significativo. Por tal motivo, é indispensável que qualquer progresso conseguido 
tenha justamente em conta as possíveis necessidades de todos os cidadãos europeus, 
especialmente os portadores de deficiência, que de outro modo ficariam excluídos da vasta 
gama de benefícios que a sociedade moderna e, em especial, a televisão digital podem 
proporcionar.

Alteração 11
CONSIDERANDO 33

(33) Nenhuma das disposições da presente 
directiva respeitantes à protecção dos 
menores e da ordem pública exige 
necessariamente que as medidas em causa 
sejam aplicadas através do controlo prévio 
dos serviços de comunicação audiovisuais.

Suprimido

Justificação

A livre autorização dos serviços não lineares e a proibição da censura para todos os meios 
de comunicação audiovisuais impedem qualquer controlo prévio. A formulação "Nenhuma ... 
exige necessariamente" é errónea e o seu conteúdo pouco claro.

Alteração 12
CONSIDERANDO 35
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(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais têm potencial para substituir 
parcialmente os serviços lineares. Assim 
sendo, estes serviços deverão, quando 
praticável, promover a produção e a 
distribuição de obras europeias, contribuindo 
desse modo activamente para promover a 
diversidade cultural. Será importante 
reexaminar regularmente a aplicação das 
disposições relativas à promoção de obras 
europeias pelos serviços de comunicação 
audiovisuais. No quadro dos relatórios 
mencionados no nº 3 do artigo 3.º-F, os 
Estados-Membros deverão também ter em 
conta, nomeadamente, a contribuição de 
tais serviços para a produção e a aquisição 
de direitos de obras europeias e a 
percentagem de obras europeias no catálogo 
de serviços de comunicação audiovisuais, 
assim como o consumo efectivo pelos 
utilizadores das obras europeias propostas 
por esses serviços.

(35) Os serviços de comunicação 
audiovisuais podem ter 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. Por tal motivo, os 
Estados-Membros deverão apreciar 
regularmente o seu impacto na produção e 
distribuição de obras europeias e na 
promoção da diversidade cultural. No 
quadro dos relatórios mencionados no nº 3 
do artigo 3.º-F, os Estados-Membros podem 
eventualmente ter em conta medidas para 
promover as obras europeias e a 
diversidade cultural, em especial, medidas 
como investimentos mínimos em obras 
europeias proporcionais ao volume de 
negócios, percentagens mínimas de obras 
europeias no catálogo de serviços de 
comunicação audiovisuais e exposição 
atraente de obras europeias nos guias 
electrónicos de programas.

Justificação

A formulação é algo vaga e necessita de clarificação, dado que existe igualmente 
concorrência com canais de distribuição tradicionais que não são obrigados a prestar 
assistência ao desenvolvimento de obras europeias. A criação de condições de concorrência 
equitativa deverá ter em conta a situação na sua globalidade, havendo por isso que usar de 
cautela com as novas obrigações.

Alteração 13
CONSIDERANDO 35 BIS (novo)
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(35 bis) As partes que se limitam a reunir 
em pacotes ou a transmitir serviços de 
comunicação audiovisuais, ou ainda a 
oferecer para venda pacotes desses serviços, 
pelos quais não têm responsabilidade 
editorial, não deverão ser consideradas 
fornecedores de serviços de comunicação. 
Desse modo, a simples reunião em pacotes, 
transmissão ou revenda de ofertas de 
conteúdo cuja responsabilidade editorial 
cabe a terceiros não se inscrevem no 
âmbito de aplicação da presente directiva e 
são regidas, consequentemente, apenas 
pela Directiva 2000/31.

Justificação

Importa esclarecer que – actualmente – não se inscrevem no âmbito de aplicação da 
directiva a simples reunião, transmissão ou revenda de ofertas de conteúdo cuja 
responsabilidade editorial cabe a terceiros enquanto fornecedores de serviços de 
comunicação. Tal clarificação é necessária, dado que os fornecedores não têm qualquer 
influência e, portanto, qualquer controlo sobre os conteúdos em causa.

Alteração 14
CONSIDERANDO 40
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(40) A evolução comercial e tecnológica 
oferece aos utilizadores maiores 
possibilidades de escolha e atribui-lhes maior 
responsabilidade na utilização que fazem dos 
serviços de comunicação audiovisuais. Para 
se manter proporcionada em relação aos 
objectivos de interesse geral, a 
regulamentação deve permitir um certo grau 
de flexibilidade no que respeita aos serviços 
de comunicação audiovisuais lineares. O 
princípio da separação deverá ser limitado à
publicidade e às televendas, a colocação de 
produtos deverá ser autorizada em certas 
circunstâncias e algumas restrições 
quantitativas deverão ser abolidas. No 
entanto, se a colocação de produtos for sub-
reptícia, deverá ser proibida. O princípio da 
separação não deverá impedir a utilização de 
novas técnicas de publicidade.

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

Justificação

Existe uma vasta gama de normas nacionais diferentes para a colocação de produtos e uma 
extensa zona cinzenta onde reina a incerteza jurídica. É útil, por tal motivo, coordenar as 
normas relativas à colocação de produtos a nível europeu, a fim de criar condições de 
concorrência equitativa.

Alteração 15
CONSIDERANDO 41
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(41) Para além das práticas reguladas pela 
presente directiva, as práticas comerciais 
desleais, como as práticas enganosas e 
agressivas, que se verifiquem nos serviços de 
comunicação audiovisuais são reguladas pela 
Directiva 2005/29/CE. Além disso, como a 
Directiva 2003/33/CE, que proíbe a 
publicidade e os patrocínios de cigarros e 
outros produtos do tabaco na imprensa, nos 
serviços da sociedade da informação e nas 
emissões de rádio, não prejudica o disposto 
na 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, 
perante as características especiais dos 
serviços de comunicação audiovisuais a 
relação entre a Directiva 2003/33/CE e a 
Directiva 89/552/CEE deverá continuar a ser 
a mesma após a entrada em vigor da presente 
directiva. O nº 1 do artigo 88.º da Directiva 
2001/83/CE, que proíbe a publicidade junto 
do grande público de certos produtos 
medicinais, é aplicável, como previsto no 
nº 5 do mesmo artigo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 14.º da Directiva 
89/552/CEE; a relação entre a Directiva 
2001/83/CE e a Directiva 89/552/CEE 
deverá continuar a ser a mesma após a 
entrada em vigor da presente directiva.

(41) É necessário garantir uma relação 
coerente entre a presente directiva e a 
legislação comunitária em vigor.  Nesse 
sentido, em caso de conflito entre as 
disposições da presente directiva e uma 
disposição de outro acto comunitário 
aplicável a aspectos específicos do acesso à
actividade de serviços de comunicação 
audiovisuais, ou exercício da mesma, 
deverão prevalecer as disposições da 
presente directiva. Esta complementa, por 
conseguinte, o acervo comunitário. Assim, 
para além das práticas reguladas pela 
presente directiva, as práticas comerciais 
desleais, como as práticas enganosas e 
agressivas, que se verifiquem nos serviços de 
comunicação audiovisuais são reguladas pela 
Directiva 2005/29/CE. Além disso, como a 
Directiva 2003/33/CE, que proíbe a 
publicidade e os patrocínios de cigarros e 
outros produtos do tabaco na imprensa, nos 
serviços da sociedade da informação e nas 
emissões de rádio, não prejudica o disposto 
na 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, 
perante as características especiais dos 
serviços de comunicação audiovisuais a 
relação entre a Directiva 2003/33/CE e a 
Directiva 89/552/CEE deverá continuar a ser 
a mesma após a entrada em vigor da presente 
directiva. O nº 1 do artigo 88.º da Directiva 
2001/83/CE, que proíbe a publicidade junto 
do grande público de certos produtos 
medicinais, é aplicável, como previsto no 
nº 5 do mesmo artigo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 14.º da Directiva 
89/552/CEE; a relação entre a Directiva 
2001/83/CE e a Directiva 89/552/CEE 
deverá continuar a ser a mesma após a 
entrada em vigor da presente directiva. Além 
disso, a presente directiva não prejudica 
um futuro regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a alegações 
nutricionais e de saúde nos alimentos.
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Justificação

Para garantir certeza jurídica, há que clarificar a relação entre a presente directiva e o 
quadro jurídico existente.

Alteração 16
CONSIDERANDO 45

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

Suprimido

Justificação

Já contemplado no considerando 16.

Alteração 17
CONSIDERANDO 46
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(46) A colocação de produtos é uma 
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições equitativas 
e reforçar assim a competitividade do sector 
europeu dos média, é necessário adoptar 
regras sobre a colocação de produtos. A 
definição de colocação de produtos 
introduzida na presente directiva abrange 
todas as formas de comunicação audiovisual 
comercial que consistam na inclusão de - ou 
referência a - um produto, um serviço ou 
respectiva marca comercial num programa, 
normalmente contra pagamento ou 
retribuição similar. Está sujeita às mesmas 
regras qualitativas e restrições aplicáveis à
publicidade.

(46) A colocação de produtos é uma 
realidade nas obras cinematográficas e nas 
obras audiovisuais concebidas para a 
televisão, mas os Estados-Membros 
regulamentam essa prática de maneiras 
diversas. Para garantir condições equitativas 
e reforçar assim a competitividade do sector 
europeu dos média, é necessário adoptar 
regras sobre a colocação de produtos, 
proibindo ao mesmo tempo a publicidade 
sub-reptícia, como a inserção de produtos, 
dado o seu efeito negativo sobre os 
consumidores. A definição de colocação de 
produtos abrange todas as formas de 
comunicação audiovisual comercial que 
consistam na inclusão de - ou referência a - 
um produto, um serviço ou respectiva marca 
comercial num programa, por parte do 
prestador de serviços de comunicação ou a 
instâncias deste, com ou sem pagamento ou 
retribuição similar. Está sujeita às mesmas 
regras qualitativas e restrições aplicáveis à
publicidade. A colocação de produtos não 
abrange, todavia, as decisões editoriais 
independentes de utilizar produtos sem 
proeminência indevida, que façam parte 
integrante de um programa e facilitem a 
sua produção, por exemplo, a utilização em 
serviços de comunicação audiovisuais para 
crianças de prémios constituídos por 
produtos de marca, que podem representar 
uma motivação para os espectadores 
participarem e desfrutarem do programa.

Justificação

A clarificação das normas relativas à colocação de produtos deverá igualmente por termo a 
métodos de publicidade sub-reptícia, como a integração de produtos, e proteger a 
integridade do guião. Por outro lado, a nova regulamentação sobre a colocação de produtos 
não deverá ilegalizar acidentalmente formatos já existentes e legítimos de programação. A 
título de exemplo, nos programas para crianças utilizam-se frequentemente prémios - 
habitualmente produtos de marca como um CD - para motivar os espectadores a 
participarem e a desfrutarem do programa. De acordo com a nova definição, o recurso a 
prémios constituídos por produtos de marca seria proibido nos programas infantis (tal como 
é proibida a colocação de produtos), o que tornaria esses programas menos atraentes.
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Alteração 18
CONSIDERANDO 48 BIS (novo)

(48 bis) O direito das pessoas com 
deficiência e das pessoas idosas a 
participarem na vida social e cultural da 
comunidade, decorrente dos artigos 25º e 
26º da Carta dos Direitos Fundamentais, é
indissociável do fornecimento de serviços 
de comunicação audiovisuais acessíveis. A 
acessibilidade dos serviços de comunicação 
audiovisuais inclui, de forma não 
exaustiva, a linguagem gestual, as 
legendas, a descrição áudio, as legendas 
áudio e menus de fácil compreensão.

Justificação

De acordo com o compromisso, assumido pela Comissão, de integrar o problema da 
deficiência em todas as políticas comunitárias, importa fazer uma referência explícita às 
disposições da Carta que dizem respeito às pessoas com deficiência e às pessoas idosas. 
Propõe-se, além disso, uma lista não exaustiva das características de acessibilidade 
necessárias ao respeito das disposições da Carta.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

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

Esta definição não inclui:

– os serviços da sociedade da informação 
definidos no artigo 1º da Directiva 
98/48/CE;
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– os serviços em que o conteúdo 
audiovisual é meramente acessório para o 
serviço e não o seu objectivo principal, e

– as versões electrónicas de jornais e 
revistas.

Justificação

Esta alteração clarifica o âmbito de aplicação da directiva como sendo o relacionado com os 
serviços de televisão e congéneres, conforme previsto inicialmente, e reconhece a distinção 
entre os "meios de comunicação de massas" e os "meios de comunicação personalizados", 
tais como os videoblogues ou os conteúdos gerados pelo utilizador. Do mesmo modo, 
proporciona clareza jurídica aos fornecedores e consumidores de serviços de comunicação 
audiovisuais, no que diz respeito ao regime concreto aplicável a serviços específicos.

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

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

Esta definição não inclui as pessoas 
singulares ou colectivas que se limitam a 
reunir em pacotes ou a transmitir 
conteúdos, ou ainda que colocam à venda 
pacotes de serviços cuja responsabilidade 
editorial cabe a terceiros.

Justificação

A mera reunião em pacotes, transmissão ou revenda de ofertas de conteúdo cuja 
responsabilidade editorial cabe a terceiros, enquanto fornecedores de serviços de 
comunicação, não se inclui no âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO 2

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

(c) «radiodifusão televisiva» ou «emissão 
televisiva», um serviço de comunicação 
audiovisual linear caracterizado por uma 
sequência cronológica de diferentes 
programas e em que um fornecedor de 
serviços de comunicação decide o momento 
em que é transmitido um programa 
específico com base num horário dos 
programas fixo. A transmissão de um 
acontecimento ao vivo não constitui, em si 
mesma, fornecimento de um serviço de 
comunicação audiovisual linear;

Justificação

Os serviços de comunicação audiovisuais lineares deverão, em princípio, ser de natureza 
idêntica à dos serviços de radiodifusão tradicionais. Apenas se justifica a regulamentação no 
âmbito do regime televisivo rigoroso quando o fornecedor especifica um horário de 
programação, consistindo em vários programas por ordem cronológica. Tal circunstância 
deve ser claramente referida no texto. Uma restrição que se aplica unicamente ao momento 
do pedido do serviço não é suficiente, dado que não faz qualquer diferença se um programa 
específico é oferecido em difusão ao vivo ou – um minuto após o seu termo – como um 
serviço a pedido (ou mesmo como vídeo a pedido). Esta diferença é puramente técnica. A 
tónica deve ser colocada na decisão editorial, porque é sobretudo o planeamento do horário 
de programação que desempenha um papel principal na influência exercida sobre os 
utilizadores e na prática de controlo externo. Daí resulta que os utilizadores sejam 
"transportados" de um programa para o seguinte, de tal forma que o seu comportamento 
comunicacional é controlado pelo fornecedor.

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 
utilizador a fazer um pedido individual de 
transmissão de um serviço de comunicação 
audiovisual específico, com base numa 
lista de conteúdos, editada e diversificada, 
seleccionada pelo fornecedor de serviços de 
comunicação;

Justificação

A aplicação puramente técnica, com base no momento em que um programa é transmitido, 
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seria contrária ao princípio da neutralidade tecnológica previsto pela directiva. O momento 
da transmissão técnica não é relevante para o utilizador, mas apenas o momento em que o 
programa é consumido.

Alteração 23
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

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

Justificação

A definição de promoção deve – tal como nas alíneas g) e i) – ser interpretada 
subjectivamente para se conseguirem resultados adequados.  De outro modo, qualquer 
menção de um produto ou serviço poderia, por razões editoriais, caber na definição de 
"comunicação audiovisual comercial" se promovesse objectivamente as vendas, sem que 
fosse essa a sua verdadeira intenção. Por outro lado, a verdadeira publicidade poderia ser 
classificada como "comunicação audiovisual comercial" se não tivesse qualquer impacto e 
fosse, por tal motivo, objectivamente considerada como não promotora de vendas, embora 
fosse essa a sua intenção.

Alteração 24
ARTIGO 1, PONTO 2

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

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

Justificação

O termo "empresa de radiodifusão televisiva" já não está em conformidade com a adaptação 
da presente directiva à nova evolução tecnológica, devendo por isso ser alterado.

Alteração 25
ARTIGO 1, PONTO 2

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

(i) «patrocínio», qualquer contribuição feita 
por uma empresa pública ou privada que não 
esteja envolvida na oferta de serviços de 
comunicação audiovisuais nem na produção 
de obras audiovisuais para o financiamento 
de serviços de comunicação audiovisuais, 
com vista a promover o seu próprio nome, 
marca, imagem, actividades ou produtos;

(i) «patrocínio», qualquer contribuição feita 
por uma empresa pública ou privada ou por 
uma pessoa singular que não esteja 
envolvida na oferta de serviços de 
comunicação audiovisuais nem na produção 
de obras audiovisuais para o financiamento 
directo ou indirecto de serviços de 
comunicação audiovisuais, com vista a 
promover o seu próprio nome, marca, 
imagem, actividades ou produtos;

Justificação

A presente alteração introduz maior certeza jurídica: o patrocínio pode igualmente ficar a 
cargo de pessoas singulares; o financiamento pode ser feito directa, mas também 
indirectamente.

Alteração 26
ARTIGO 1, PONTO 2

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



PA\620957PT.doc 23/33 PE 374.499v01-00

PT

(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, por parte do prestador de 
serviços de comunicação ou a instâncias 
deste, com ou sem pagamento ou retribuição 
similar.

A definição jurídica de colocação de 
produtos não inclui, todavia, decisões 
editoriais independentes de utilizar 
produtos, sem preponderância indevida, 
que fazem parte integrante de um 
programa e facilitam a produção do 
mesmo, como prémios, objectos fortuitos e 
adereços.

Justificação

O fornecedor de serviços de comunicação carece de segurança jurídica. A nova 
regulamentação sobre a colocação de produtos não deverá ilegalizar acidentalmente 
formatos já existentes e legítimos de programação. A título de exemplo, nos programas para 
crianças utilizam-se frequentemente prémios - habitualmente produtos de marca como um 
CD - para motivar os espectadores a participarem e a desfrutarem do programa. De acordo 
com a nova definição, o recurso a prémios constituídos de marca seria proibido nos 
programas infantis (tal como é proibida a colocação de produtos), o que tornaria esses 
programas menos atraentes.

Alteração 27
ARTIGO 1, PONTO 2

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

(k bis) "integração de produtos", a 
incorporação de um produto ou de uma 
referência a um produto, um serviço ou a 
respectiva marca comercial, por parte do 
fornecedor de serviços de comunicação ou 
a instâncias deste, a troco de pagamento ou 
retribuição similar, no guião do programa, 
de modo que o produto pareça ser apoiado 
pelo programa ou pelas suas personagens;

Justificação
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É necessário manter a separação entre conteúdo e publicidade. A integração de publicidade 
em programas tornou-se uma realidade nos Estados Unidos, existindo uma preocupação 
crescente com os prejuízos que causa à qualidade da programação. Não devemos repetir os 
mesmos erros. Para a Europa, devemos recusar a integração de publicidade e conteúdo e, no 
mínimo, preservar a integridade das nossas histórias.

Alteração 28
ARTIGO 1, PONTO 2

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

(k ter) "noticiários" ou "programas 
noticiosos", notícias do dia, resumos 
noticiosos, programas políticos e 
contemporâneos, de actualidade e de 
assuntos correntes, inclusive nos domínios 
científico, cultural e social ("soft news");

Justificação

Clarificação necessária para proporcionar certeza jurídica.

Alteração 29
ARTIGO 1, PONTO 2

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

(k quater) "serviços de comunicação 
audiovisuais para crianças", quaisquer 
serviços de comunicação na acepção da 
alínea a) do artigo 1º destinados a 
crianças;

Justificação

Clarificação necessária para proporcionar certeza jurídica.

Alteração 30
ARTIGO 1, PONTO 5

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

Justificação

Numerosos exemplos no âmbito das comunicações móveis e pela Internet mostram que 
também através da auto-regulação é possível atingir uma aplicação eficaz das disposições da 
directiva. Nesse sentido, o considerando 25 da proposta declara que a auto-regulação e a 
co-regulação desempenham papéis decisivos para garantir a protecção dos consumidores, 
devendo ambas ser tidas em conta, em especial sob o aspecto de "Legislar Melhor".

Alteração 31
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-B (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. Em função de outros acordos 
contratuais entre as empresas de 
radiodifusão interessadas, os Estados-
Membros poderão garantir que, para efeitos 
dos resumos noticiosos, as empresas de 
radiodifusão legalmente habilitadas e 
estabelecidas noutros Estados-Membros não 
deixem de ter acesso, em condições justas, 
razoáveis e não discriminatórias, e contra 
uma remuneração razoável, a eventos de 
grande interesse para o público transmitidos 
por uma empresa de radiodifusão sob a sua 
jurisdição.

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.

Justificação

O direito de difundir curtos excertos é tradicionalmente posto em prática através de acordos 
bilaterais, devendo ser reconhecido no texto da directiva. Fornecer livre acesso ao sinal de 
uma empresa da radiodifusão causa problemas importantes no que diz respeito aos direitos 
de autor e viola os direitos de propriedade das empresas de radiodifusão e/ou dos detentores 
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de direitos. A empresa de radiodifusão não é necessariamente o detentor dos direitos de
emissão noutros Estados-Membros da UE. Dado que os Estados-Membros adoptaram 
abordagens diferentes em matéria de direito de informação, a presente directiva deverá
incluir uma cláusula neutra, deixando aos Estados-Membros a escolha do instrumento 
jurídico na transposição da directiva para o direito nacional.

Alteração 32
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.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa). 

Alteração 33
ARTIGO 1, PONTO 6

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

c) elementos de informação relativos ao 
fornecedor de serviços de comunicação, 
incluindo o seu endereço de correio 
electrónico ou sítio Web, que permitam 
contactá-lo rapidamente, de forma directa e 
efectiva;

(Não se aplica à versão portuguesa).

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 34
ARTIGO 1, PONTO 6

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

d) se aplicável, a autoridade reguladora 
competente.

d) se aplicável, a autoridade de supervisão 
competente.

Justificação
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Clarificação necessária para fornecer certeza jurídica.

Alteração 35
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 , pelos meios adequados e respeitando 
a concorrência entre os diferentes 
mercados de distribuição, a produção e o 
acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º.

Justificação

Existe igualmente concorrência com canais de distribuição tradicionais que não são 
obrigados a participar no desenvolvimento de obras europeias. A criação de condições de 
concorrência equitativa deverá ter em conta a situação na sua globalidade, pelo que é
necessário ser prudente em matéria de novas obrigações.

Alteração 36
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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.

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 dois em dois anos, da aplicação da 
medida prevista no nº 1.

Justificação

O prazo de dois anos adequa-se melhor a todo o calendário. Três anos são muito tempo, 
tendo em conta o desenvolvimento rápido dos novos serviços. 

Alteração 37
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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 e o objectivo da diversidade 
cultural.

Justificação

Como também a Comissão destaca na sua exposição de motivos (e no considerando 3), os 
serviços de comunicação audiovisuais não apenas assumem grande importância para o 
desenvolvimento económico e tecnológico, mas também exercem um impacto considerável na 
democracia e na diversidade cultural.

Alteração 38
ARTIGO 1, PONTO 6

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

(d) serão proibidas todas as formas de 
comunicações audiovisuais comerciais e de 
televendas relativas a cigarros e outros 
produtos do tabaco;

(d) serão proibidas todas as formas de 
comunicações audiovisuais comerciais 
relativas a cigarros e outros produtos do 
tabaco;

Justificação

Referência supérflua.

Alteração 39
ARTIGO 1, PONTO 6

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



PA\620957PT.doc 29/33 PE 374.499v01-00

PT

(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.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 40
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 
directa ou indirectamente os menores a 
comprarem um produto ou serviço, não os 
encorajarão directa ou indirectamente 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 menores em 
situações perigosas, salvo em casos 
justificados para fins de aprendizagem ou 
formação.

Justificação

As palavras "de forma irrazoável" são algo imprecisas e não podem fornecer uma verdadeira 
certeza jurídica.



PE 374.499v01-00 30/33 PA\620957PT.doc

PT

Alteração 41
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 1, parágrafo 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. A integração de produtos será proibida 
de um modo geral. A colocação de 
produtos será proibida em programas que 
não sejam de ficção ou similares e em 
programas desportivos. Os noticiários e os 
programas de actualidades, os programas 
religiosos e os documentários não serão 
patrocinados. Sempre que tal for permitido, 
os serviços de comunicação audiovisuais que 
sejam patrocinados ou que sejam objecto de 
colocação de produtos devem respeitar as 
seguintes exigências:

Justificação

É necessário manter a separação entre conteúdo e publicidade. A integração de publicidade 
em programas tornou-se uma realidade nos Estados Unidos, existindo uma preocupação 
crescente com os prejuízos que causa à qualidade da programação. Não devemos repetir os 
mesmos erros. Para a Europa, devemos recusar a integração de publicidade e conteúdo e, no 
mínimo, preservar a integridade das nossas histórias.

Alteração 42
ARTIGO 1, PONTO 6

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

b bis) não podem incluir colocação de 
produtos em que estes sejam apresentados 
de forma indevidamente proeminente. A 
"proeminência indevida" será determinada 
pela presença recorrente da marca, 
mercadoria ou serviço em questão, ou pelo 
modo da sua apresentação, tendo em conta 
o conteúdo dos programas em que surge;

Justificação

Na sua "Comunicação interpretativa relativa a determinados aspectos das disposições da 
Directiva "Televisão sem fronteiras" (2004/C 102/02)", a Comissão avançou o critério da 
"proeminência indevida", tendo por objectivo ajudar as autoridades nacionais a distinguir 
entre a publicidade sub-reptícia e a referência legítima a mercadorias, serviços, marcas e 
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operadores económicos. O requisito da "proeminência indevida" tem sido utilizado em muitos 
Estados-Membros para proteger os interesses dos telespectadores. Incluir esse critério no 
texto juridicamente vinculativo da directiva aumentará a segurança jurídica, orientará sobre 
a forma menos intrusiva de apresentação dos produtos e garantirá que, nas produções 
europeias, não serão utilizadas formas indesejáveis de colocação de produtos, como a 
integração dos mesmos.

Alteração 43
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 e/ou
durante e/ou no fim dos mesmos. Os 
programas encomendados ou produzidos 
pela empresa de radiodifusão que sejam 
objecto de colocação de produtos devem ser 
adequadamente identificados no seu início 
e/ou durante o mesmo, para evitar criar 
confusão ao telespectador

Justificação

Há que clarificar a responsabilidade.

Alteração 44
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-H, nº 2 (Directiva 89/552/CEE)
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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. Além disso, os serviços de 
comunicação audiovisuais não podem ser 
objecto de colocação de produtos do tabaco 
ou de cigarros em programas 
encomendados ou produzidos pelo 
fornecedor de serviços de comunicação, 
nem da colocação de produtos de empresas 
cuja principal actividade seja o fabrico ou a 
venda de cigarros e outros produtos do 
tabaco.

Justificação

Há que clarificar a responsabilidade.

Alteração 45
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.”

Suprimido

Justificação

Já contemplado na alteração 41.

Alteração 46
ARTIGO 1, PONTO 6

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

Artigo 3º-H bis
Acessibilidade
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1. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas adequadas para garantir 
progressivamente que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição serão plenamente acessíveis às 
pessoas com deficiência.

2. Os Estados-Membros apresentarão à
Comissão, de dois em dois anos, relatórios 
nacionais sobre a aplicação do presente 
artigo.

O relatório em causa incluirá, 
nomeadamente, uma declaração estatística 
sobre os progressos realizados tendo em 
vista conseguir a acessibilidade na acepção 
do nº 1, as razões de qualquer ausência de 
progressos e as medidas adoptadas ou 
previstas para os conseguir.

Justificação

Em conformidade com o considerando 30, a acessibilidade dos serviços de comunicação 
audiovisuais constitui um elemento importante do bom funcionamento do mercado interno. 
As pessoas com deficiência e/ou idosas, para quem a questão da acessibilidade é igualmente 
crucial, representam uma parcela significativa dos consumidores de serviços audiovisuais. 
Segundo o Instituto de Investigação Auditiva, mais de 81 milhões de europeus sofrem de 
perdas auditivas; além disso, existem mais de 30 milhões de europeus invisuais ou com visão 
reduzida. A investigação mostrou que um número elevadíssimo de pessoas com deficiência 
e/ou idosas vêem televisão, o que representa um mercado a ter em conta. A obrigação de 
proporcionar serviços de comunicação audiovisuais acessíveis estimularia sem dúvida a 
concorrência sã entre fornecedores de serviços e melhoraria o funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 47
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10 (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 distinguir-
se-ão do conteúdo editorial. Sem prejuízo 
da utilização de novas técnicas 
publicitárias, a publicidade televisiva e as 
televendas serão claramente separadas da 
restante programação por meios ópticos e/ou 
acústicos e/ou espaciais.
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2. Os spots publicitários e de televendas 
isolados, excluindo em programas 
desportivos, devem constituir excepção.”

Justificação

A manutenção da norma segundo a qual os spots isolados deverão permanecer excepção 
(excepto nos programas desportivos) limitaria artificialmente a capacidade das empresas de 
radiodifusão para explorar novos modelos flexíveis de interrupção, em conjunto com os 
telespectadores. Estudos recentes mostram que os espectadores preferem, de facto, a 
publicidade em spots aos blocos publicitários, pelo facto de serem menos intrusivos do que as 
interrupções longas.

Alteração 48
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.

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

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

Justificação

A introdução de uma norma prevendo 35 minutos conduziria necessariamente a perdas de 
rendimento para os que investem nesses géneros menos rentáveis. Dado que a maioria dos 
noticiários e programas infantis não excedem 30 minutos, será assim possível eliminar de 
facto a publicidade desses programas. A consequência seria uma redução do empenhamento 
e do investimento em noticiários e programas infantis, sobretudo no caso das produções 
originais europeias. A manutenção da actual norma prevendo 30 minutos é, pois, da maior 
importância para a viabilidade financeira desse tipo de programas.

Alteração 49
ARTIGO 1, PONTO 13

Artigo 18, nº 2  (Directiva 89/552/CEE)
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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 disposto no nº 1 não se aplica aos 
anúncios da empresa de radiodifusão aos 
seus próprios programas, ou programas de 
outro fornecedor de serviços de 
comunicação pertencente ao mesmo grupo 
de empresas, e produtos conexos 
directamente relacionados com esses 
programas, aos anúncios de patrocínios e à
colocação de produtos.”

Justificação

Não há razão para que sejam excluídos.

Alteração 50
ARTIGO 1, PONTO 14

Artigo 18-A  (Directiva 89/552/CEE)

O artigo 18.º-A é suprimido. As janelas de comunicação comercial 
audiovisual devem ser claramente 
identificadas, por meios ópticos e acústicos, 
como janelas de televendas, e a sua 
duração total não deve exceder seis horas 
diárias.

Justificação

A supressão total dos limites diários para as janelas de televendas, conforme previsto na 
proposta da Comissão ao suprimir o artigo 18º-A, poderia criar riscos consideráveis, sem 
contribuir para qualquer objectivo concreto da directiva. Mais ainda, a completa abertura e 
acumulação excessiva de tempo para as janelas de televendas permitirá que intervenientes 
duvidosos e falsos comerciantes se aproveitem dessa abertura, prejudicando assim os 
resultados positivos já conseguidos pela indústria através de programas rigorosos de 
auto-regulação e da promoção contínua das normas mais elevadas. De um modo geral, tal 
medida poderia contrariar os esforços, desenvolvidos pela indústria de televendas na Europa, 
de estabelecimento das normas mais elevadas para os consumidores. 

Alteração 51
ARTIGO 1, PONTO 17

Artigo 20  (Directiva 89/552/CEE)
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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 
televisivas 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 redacção é pouco clara e pode suscitar problemas: a que se refere o termo "emissões"? 
Como pode ser medido o impacto das emissões sobre as quotas de audiência? Como pode 
determinar-se se uma emissão se destina exclusivamente ao território nacional?

A fim de garantir a certeza jurídica, o termo "emissões" deverá ser substituído por "emissões 
televisivas" e a referência às "emissões que não produzam um impacto ..." deverá ser 
suprimida.

Alteração 52
ARTIGO 1, PONTO 22

Artigo 26  (Directiva 89/552/CEE)

Até [...] e, daí em diante, de dois em dois 
anos, a Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da presente directiva, 
conforme alterada, e, se necessário, 
formulará propostas com vista à sua 
adaptação à evolução no domínio dos 
serviços de comunicação audiovisuais, em 
especial à luz dos progressos tecnológicos 
recentes e da competitividade do sector.”

Até [ao final do quinto ano subsequente à
adopção da presente directiva] e, daí em 
diante, de dois em dois anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva, conforme alterada, em 
especial no que diz respeito à aplicação das 
medidas estabelecidas no nº 1 do artigo 
3º-F e no artigo 3º-H bis (novo) e, se 
necessário, formulará propostas com vista à
sua adaptação à evolução no domínio dos 
serviços de comunicação audiovisuais, em 
especial à luz dos progressos tecnológicos 
recentes e da competitividade do sector, bem 
como da promoção da diversidade 
cultural.”
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Alteração 53
ARTIGO 3

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [...]. 
Comunicarão à Comissão o texto daquelas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as referidas 
disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva antes de 
[dois anos]. Comunicarão à Comissão o 
texto daquelas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre as referidas 
disposições e a presente directiva.

Justificação

O texto da Comissão não prevê um prazo para a transposição da directiva. É desejável uma 
implementação rápida, a fim de garantir o pleno funcionamento do mercado interno para os 
serviços de comunicação audiovisuais e condições de concorrência equitativa para todos os 
fornecedores de serviços de comunicação. Dois anos após a sua aplicação, os 
Estados-Membros deverão informar a Comissão sobre as medidas de execução adoptadas 
para algumas das disposições da directiva. Do mesmo modo, a Comissão deverá informar o 
Conselho e o Parlamento sobre a aplicação da directiva três anos depois da sua 
implementação (ou cinco anos depois da sua adopção).


