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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na proposta da Comissão, cujo principal objectivo manifesto consiste em "garantir condições 
óptimas de competitividade para as tecnologias da informação" europeias, estabelece-se uma 
distinção entre serviços lineares e não lineares. No que aos primeiros respeita, sugere-se que a 
regulamentação actual seja modernizada e simplificada; no caso dos segundos, pretende-se 
aplicar somente uma parte das regras que regem os serviços lineares (a denominada
"plataforma comum"), nomeadamente no que respeita a questões que se prendem com a 
protecção dos menores, a prevenção do ódio racial ou a publicidade sub-reptícia. Podemos 
lamentar que, devido a uma aplicação tecnológica difícil ou impossível, a Comissão se tenha 
atido, no que aos serviços não lineares respeita, a uma plataforma mínima de regras, inclusive
no que respeita ao combate à discriminação ou à protecção dos menores. A tutela das 
liberdades impõe que os direitos e deveres reconhecidos neste domínio aos serviços lineares 
sejam, na medida do possível, tornados extensíveis aos serviços não lineares, que tendem a 
assumir diariamente um lugar cada vez mais importante na paisagem audiovisual.

Por outro lado, na sua proposta a Comissão pretende incitar os Estados-Membros a garantirem 
a independência das entidades reguladoras, que se encontram incumbidas, nomeadamente, de 
assegurar a aplicação da Directiva em observância dos princípios nela consignados. Este 
desejo é inteiramente louvável. Contudo, haveria que ser coadjuvado pela obrigação, 
cometida aos Estados-Membros que ainda não tenham criado essas entidades, de o fazerem, 
atento o facto de a função por estas desempenhada ser primordial para a protecção das 
liberdades, dos menores, do pluralismo dos órgãos de comunicação e da dignidade humana, 
sendo abrangidos todos os serviços de comunicação audiovisual.

PROPOSTAS

1. Acesso à informação

O relator congratula-se com o aditamento do artigo 3º-B, no qual se prevê o direito a 
breves excertos no caso de acontecimentos de grande interesse para o público.

2. Combate à discriminação e respeito pela dignidade humana

O relator lamenta o facto de a lista de discriminações que figura no artigo 3º-G, alínea c), 
subalínea i), ser incompleta e não mencionar, por exemplo, as discriminações assentes na 
deficiência, na idade ou na orientação sexual que as comunicações de natureza comercial
e os serviços de comunicação audiovisual sejam passíveis de comportar.

O relator crê ainda que seria oportuno inscrever no artigo 3º-E o respeito pela dignidade e 
integridade da pessoa humana, de modo a assegurar, nomeadamente, que sejam proibidos 
determinados programas de "tele-realidade" em que se mostram candidatos em situações 
humilhantes.

3. Protecção de menores e de pessoas vulneráveis

O relator pretende intensificar o teor do artigo 3º-D, no intuito de serem preconizadas
disposições similares às que vigoram no caso dos serviços lineares, por força do artigo 
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22º, quando viável e pelos meios adequados.

Crê ainda que a UE deve incitar as entidades reguladoras, os industriais e as ONG 
competentes a investigarem e desenvolverem em conjunto sistemas de protecção dos
menores do tipo filtragem, assim como a procederem a uma harmonização da sinalética.

4. Promoção da diversidade cultural

O relator acolhe de modo muito positivo o objectivo consignado no novo artigo 3º-F de 
contribuir para a diversidade cultural do conjunto dos serviços audiovisuais, incluindo os 
serviços não lineares, e propõe que sejam especificadas as respectivas modalidades de 
aplicação.

5. Direito de resposta

O direito de resposta deveria fazer parte da plataforma mínima de regras comuns aos 
serviços lineares e não lineares, sendo sabido que a Internet constitui um meio 
privilegiado para difundir com a maior rapidez os boatos mais falsos.

6. Garantir um melhor acesso das pessoas com deficiência aos serviços de comunicação 
audiovisual

O relator propõe a introdução de um novo artigo 3º- H bis, que vincule os Estados-
Membros à obrigação de adoptarem medidas para melhorar o acesso das pessoas com
deficiência aos serviços de comunicação audiovisual, e de enviarem à Comissão, com 
periodicidade bienal, um relatório sobre a aplicação deste artigo.

7. Papel das entidades reguladoras nacionais (artigo 23º-B)

O relator desejaria que, embora respeitando o princípio de subsidiariedade, a Directiva 
comportasse a obrigação de os Estados-Membros instituírem uma ou mais autoridades 
reguladoras independentes, imparciais e transparentes.

Crê que é necessário especificar as atribuições cometidas a estas autoridades e, 
nomeadamente, assegurar que os serviços não lineares fiquem submetidos ao controlo das 
autoridades nacionais existentes ou de novas entidades.

Entre essas atribuições, deveria figurar o respeito pelo pluralismo.

Seria oportuno preconizar que as autoridades reguladoras não se contentassem com o 
facto de informar as demais autoridades nacionais ou a Comissão em caso de infracção 
grave ao disposto na Directiva, mas sim que fosse instituído um sistema de concertação 
entre as várias entidades.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 3

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

(3) A importância dos serviços de 
comunicação audiovisuais para as 
sociedades, a democracia, a educação e a 
cultura justifica a aplicação de regras 
específicas a esses serviços, com o objectivo, 
nomeadamente, de preservar as liberdades 
e direitos fundamentais inscritos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, na Convenção Europeia de
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e no Pacto das 
Nações Unidas sobre os Direitos Civis e 
Políticos, assim como de garantir a 
protecção dos menores, de pessoas 
vulneráveis ou com deficiência.

Alteração 2
CONSIDERANDO 5

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

(5) As empresas europeias que entregam 
serviços de comunicação audiovisuais vêem-
se confrontadas com uma situação de 
insegurança jurídica e de desigualdade de 
condições no que respeita ao regime jurídico 
que rege os serviços a pedido emergentes, 
pelo que é necessário, para evitar distorções 
da concorrência e aumentar a segurança 
jurídica, aplicar a todos os serviços de 
comunicação audiovisuais, pelo menos, um 
conjunto mínimo de regras coordenadas com 
a finalidade de garantir, nomeadamente, 
um nível cabal de protecção dos menores e 
de outras pessoas vulneráveis ou com
deficiência, bem como a observância das 
liberdades e dos direitos fundamentais.

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 3
CONSIDERANDO 9

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

(9) A presente directiva reforça o respeito 
dos direitos fundamentais, nela sendo
adoptados os princípios, direitos e 
liberdades inscritos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
particular no seu artigo 11.º. Neste contexto, 
os Estados-Membros são vivamente 
incentivados a instituírem uma ou mais 
autoridades reguladoras independentes, se 
ainda não o tiverem feito. Estas entidades 
deverão ser garantes da observância dos 
direitos fundamentais no quadro do 
fornecimento de serviços de comunicação 
audiovisuais. Cabe aos Estados-Membros 
decidirem se é mais oportuno possuírem 
uma única autoridade reguladora para 
todos os serviços de comunicação 
audiovisuais ou várias autoridades distintas 
para cada uma das categorias de serviços
(lineares e não lineares). Por outro lado, a 
presente directiva em nada obsta a que os 
Estados-Membros apliquem as suas 
disposições constitucionais ou 
regulamentares relativas à liberdade de 
imprensa e à liberdade de expressão nos 
meios de comunicação social.

Alteração 4
CONSIDERANDO 10

(10) Devido à introdução de um conjunto 
mínimo de obrigações harmonizadas nos 
artigos 3º-C a 3º-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 

(10) O disposto nos artigos 3º-C a 3º-H bis
da presente directiva constitui um conjunto 
de regras harmonizadas que são impostas
aos Estados-Membros. Sendo assim, estes 
não poderão, seja a que pretexto for, 
estabelecer derrogações, nomeadamente no 
caso dos serviços não lineares, ao princípio 
do país de origem em matéria de protecção 
dos menores, de respeito pela dignidade 
humana, de combate à discriminação e ao 
incitamento ao ódio com base na raça, no 
sexo, na religião, na orientação sexual, na 
origem étnica ou na nacionalidade, de  
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artigo 3.º da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

protecção de pessoas vulneráveis ou com
deficiência, nem de protecção dos 
consumidores, como previsto no nº 4 do 
artigo 3.º da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 5
CONSIDERANDO 25

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

(25) No Acordo Interinstitucional "Legislar 
Melhor", celebrado em Outubro de 2003 
entre a Comissão, o Conselho e o 
Parlamento Europeu, preconiza-se o 
recurso à co-regulação, nomeadamente 
quando as autoridades legislativas 
europeias estipulem os objectivos 
essenciais, confiando à co-regulação ou, 
inclusive, à auto-regulação, o cuidado de 
determinar os meios que permitem realizar 
os objectivos que assim sejam definidos. 
Entende-se por co-regulação o mecanismo 
pelo qual, num acto legislativo 
comunitário, a consecução dos objectivos 
definidos pela autoridade legislativa é 
confiada às partes visadas e reconhecidas 
no domínio em causa, quer se trate de 
operadores económicos, parceiros sociais, 
ONG ou associações. Este mecanismo 
implica, por conseguinte, uma clara 
repartição de funções, no quadro do 
processo de regulamentação, entre o 
Estado, por um lado, e os demais agentes, 
por outro. A auto-regulação, que consiste 
em elaborar, apenas por iniciativa dos 
operadores e sem intervenção do Estado, 
códigos de conduta, programas de 
filtragem, rótulos ou outros dispositivos, 
não pode, por si só, assegurar a 
observância dos princípios estabelecidos na 
presente directiva, nomeadamente dos que 
se prendem com a protecção das liberdades 
e direitos fundamentais.

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

Sendo embora importante conceder um campo amplo à co-regulação, como preconizado no 
Acordo Interinstitucional, quando esteja em causa proteger os direitos fundamentais e dos 
menores não poderá ser conferida primazia à auto-regulação.

Alteração 6
CONSIDERANDO 26

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

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

Alteração 7
CONSIDERANDO 28

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

(28) Os serviços não lineares distinguem-se
dos serviços lineares pela escolha
proporcionada ao utilizador e pelo controlo 
que este pode exercer, bem como pelo
impacto que têm na sociedade. Por isso se 
justifica a imposição de uma regulamentação 
mais flexível aos serviços não lineares. 
Sendo assim, é importante que os Estados-
Membros ajam de modo a que os 
fornecedores de serviços não lineares se 
comprometam a assegurar a observância 
das liberdades e direitos fundamentais, 
nomeadamente a protecção dos menores e 
de pessoas vulneráveis ou com deficiência, 
o respeito pela dignidade humana e a 
ausência de discriminação. Estes princípios 
constituem, com efeito, os valores da União 
e encontram-se inscritos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE e na 
Convenção Europeia de Salvaguarda dos 
Direitos do Homem, a cuja observância os 
Estados-Membros estão vinculados.
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Alteração 8
CONSIDERANDO 30

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

(30) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, as medidas previstas na 
presente directiva limitam-se ao mínimo 
estritamente necessário para alcançar o 
objectivo do correcto funcionamento do 
mercado interno e do respeito pelos direitos, 
valores e liberdades em que foi edificada a 
União Europeia. 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 das liberdades e dos direitos 
fundamentais, assim como dos objectivos 
de interesse geral, em especial a protecção 
dos menores, de pessoas vulneráveis ou 
com deficiência, da dignidade humana, dos
consumidores e da saúde pública.

Alteração 9
CONSIDERANDO 31

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

(31) Os conteúdos e os comportamentos 
lesivos nos serviços de comunicação 
audiovisuais continuam a ser uma 
preocupação para os legisladores, a 
indústria, os cidadãos enquanto pais e as 
organizações não governamentais de 
protecção da infância, de pessoas 
vulneráveis ou com deficiência. Haverá 
igualmente novos desafios, relacionados 
sobretudo com as novas plataformas e os 
novos produtos. Por conseguinte, haverá que 
introduzir regras destinadas a proteger o 
desenvolvimento físico, mental e moral dos 
menores, de pessoas vulneráveis ou com
deficiência e a dignidade humana em todos 
os serviços de comunicação audiovisuais e 
nas comunicações audiovisuais comerciais. 
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Alteração 10
CONSIDERANDO 32

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

(32) O direito fundamental à liberdade de 
expressão, proclamado na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e na Convenção Europeia de Salvaguarda 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, tem por limite o respeito 
pela dignidade humana e a protecção dos 
menores. Cumpre, por conseguinte, 
alcançar um equilíbrio, inclusive no caso 
dos serviços não lineares, garantindo,
nomeadamente, a protecção dos menores, 
mas sem banir os conteúdos para adultos em 
si mesmos.

Alteração 11
CONSIDERANDO 32 BIS (novo)

(32 bis) Os menores, as pessoas vulneráveis 
ou com deficiência, nomeadamente mental, 
podem ficar particularmente fragilizados e 
psíquica ou psicologicamente 
desestabilizados e perturbados com
programas que comportem cenas de 
violência, tanto verbal, como física ou 
moral, ou ainda que sejam atentatórios da 
dignidade humana ou incitem ao ódio 
racial ou a qualquer forma de 
discriminação. Na medida em que a 
protecção deste conjunto de pessoas 
constitui um dos objectivos da presente 
directiva, os Estados-Membros são 
vivamente incitados a recordarem aos 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais tal imperativo e a imporem-
lhes que assinalem com clareza o carácter 
particular daqueles programas, antes da
respectiva difusão.

Justificação

A protecção dos menores, de pessoas vulneráveis e com deficiência deve continuar a ser uma 
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das preocupações do legislador, quer europeu, quer nacional. Deve constituir também 
preocupação dos fornecedores de serviços de comunicação audiovisuais, aos quais cumpre
advertir os utentes dos seus serviços para os efeitos nocivos, num público frágil, que advêm 
de certas cenas ou programas. Neste contexto, a auto-regulação e a co-regulação têm um 
campo de aplicação óbvio.

Alteração 12
CONSIDERANDO 36

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

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

Justificação

Em matéria de promoção das produções audiovisuais europeias, os fornecedores de serviços 
não lineares deveriam ficar sujeitos a obrigações equivalentes às que são impostas aos 
fornecedores de serviços lineares, no caso de conteúdos equivalentes.

Alteração 13
CONSIDERANDO 38 BIS (novo)

(38 bis) O direito de resposta constitui uma 
via de recurso particularmente apropriada 
num ambiente em linha, atenta a 
possibilidade de correcção instantânea das 
informações a que se objecte. A resposta 
deve, porém, ser dada num prazo razoável 
após a motivação do pedido, em momento e 
de forma apropriada segundo o programa a 
que se reporta. A resposta deve ser tratada 
com a mesma importância conferida à 
informação que tenha sido alvo de 
objecção, a fim de atingir o mesmo público 
com o mesmo impacto.

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 deverá ser autorizada 
em certas circunstâncias, na condição de o 
utilizador ser de tal informado com toda a 
clareza, 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.

Alteração 15
CONSIDERANDO 45

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

(45) A publicidade oculta (ou sub-reptícia) é 
uma prática proibida pela presente directiva 
devido ao seu efeito negativo nos 
consumidores. A proibição da publicidade 
oculta não abrange a colocação legítima de 
produtos no quadro da presente directiva, 
desde que o utilizador do serviço seja de tal 
informado com toda a clareza.

Alteração 16
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 

(47) Para poderem desempenhar as suas 
funções com imparcialidade e transparência,
e contribuir para o respeito pela liberdade 
de expressão e pelo pluralismo, os 
reguladores, cuja existência e função se 
revelam indispensáveis num universo de 
serviços de comunicação audiovisuais cada 
vez mais complexo, devem ser 
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reguladoras nacionais colaborem 
estreitamente com a Comissão,

independentes dos governos nacionais e dos 
fornecedores de serviços de comunicação 
audiovisuais. Por outro lado, os reguladores
deverão assegurar a protecção da 
dignidade humana, dos menores, de
pessoas vulneráveis e com deficiência, 
assim como combater quaisquer formas de 
discriminação e, de modo genérico, 
promover as liberdades e os direitos 
fundamentais. Para garantir a correcta 
aplicação da presente directiva, é necessário 
que as autoridades reguladoras nacionais 
colaborem estreitamente com a Comissão,

Alteração 17
CONSIDERANDO 47 BIS (novo)

(47 bis) O direito que assiste às pessoas 
com deficiência e idosas de participarem na 
vida social e cultural, como reconhecido
nos artigos 26º e 27º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, é indissociável das 
disposições relativas à acessibilidade aos 
serviços de comunicação audiovisuais, a 
qual abrange, entre outros aspectos, a 
língua gestual, a legendagem, a áudio-
descrição, a áudio-legendagem e menus de 
leitura fácil.

Justificação

Em conformidade com o compromisso assumido pela Comissão de ter em conta a deficiência 
em todas as suas políticas, importa fazer uma referência explícita aos artigos da Carta dos 
Direitos Fundamentais que respeitam às pessoas idosas e com deficiência. Por outro lado, a 
lista proposta, que não é limitativa, especifica os principais exemplos de medidas que os 
Estados-Membros podem tomar para alcançar o objectivo estipulado na Carta dos Direitos 
Fundamentais. Propicia, deste modo, a consecução do objectivo em causa, mantendo 
simultaneamente a flexibilidade necessária a essa mesma consecução.

Alteração 18
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 

(e) «serviço não linear», um serviço de 
comunicação audiovisual em que é o 



PE 376.345v01-00 14/23 PA\621501PT.doc

PT

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;

utilizador a decidir o momento em que um 
conteúdo específico é transmitido, com base 
numa lista de conteúdos seleccionados pelo 
fornecedor de serviços de comunicação;

Justificação

O termo "programa" reenvia eminentemente para os conteúdos televisivos. Por razões de 
clareza, há que substituir este termo pela palavra "conteúdo".

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

1. Em aplicação do princípio do livre 
acesso à informação, inscrito, 
nomeadamente, no artigo 11º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, os Estados-
Membros garantirão que, para efeitos dos 
resumos noticiosos, as empresas de 
radiodifusão estabelecidas noutros Estados-
Membros e os intermediários, quando estes 
actuem por conta de empresas de 
radiodifusão, 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.

Justificação

Cumpre assinalar uma incoerência entre o considerando 27 e o artigo 3º-B no que respeita 
ao direito que assiste aos intermediários - como as agências de Imprensa - de beneficiarem 
de acesso ao sinal. Para não estabelecer confusões, é necessário precisar no artigo que os 
intermediários, quando agem por conta de empresas de radiodifusão, têm direito de aceder 
ao sinal.

Alteração 20
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ARTIGO 1, PONTO 6
Artigo 3-C, alínea a bis) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

a bis) a sua forma jurídica;

Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, alínea a ter) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

a ter) o seu capital;

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, alínea a quater) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

a quater) o nome do respectivo 
representante legal;

Alteração 23
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 3-C, alínea a quinquies) (nova) (Directiva 89/552/CEE)

a quinquies) o nome do responsável 
editorial pelo conteúdo, se for diferente do 
do representante legal;

Alteração 24
ARTIGO 1, PONTO 6

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

A fim de tornar mais acessíveis as 
informações constantes do parágrafo
precedente, os Estado-Membros são 
incentivados a constituírem registos 
nacionais públicos de serviços de 
comunicação audiovisuais, nos quais todos 
os fornecedores destes serviços cujo local 
de estabelecimento se situe no território de 
um Estado-Membro deverão registar-se e 
prestar as informações obrigatórias acima 
referidas.
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Alteração 25
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição não sejam disponibilizados de um 
modo susceptível de afectar seriamente a 
dignidade e o respeito pela pessoa humana, 
o desenvolvimento físico, mental ou moral 
dos menores, de pessoas vulneráveis ou 
com deficiência.

Alteração 26
ARTIGO 1, PONTO 6

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

Os Estados-Membros assegurarão, 
nomeadamente, que os fornecedores de 
serviços de comunicação audiovisuais sob a 
sua jurisdição coloquem à disposição dos 
utilizadores sistemas de filtragem com um 
bom desempenho e os informem da 
respectiva existência.

Alteração 27
ARTIGO 1, PONTO 6

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

A Comissão e os Estados-Membros 
incentivarão os fornecedores de serviços de 
comunicação audiovisuais, as autoridades
reguladoras e todas as partes envolvidas a 
reflectirem sobre a viabilidade técnica e 
jurídica de desenvolver uma sinalética 
harmonizada dos conteúdos que propicie 
uma melhor filtragem e uma classificação 
na fonte, independentemente da plataforma 
utilizada, com vista a permitir uma melhor 
protecção dos menores.
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Alteração 28
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

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

Alteração 29
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, a produção 
e o acesso a obras europeias na acepção do 
artigo 6.º. No que respeita aos serviços não 
lineares, esta promoção pode ser efectuada, 
nomeadamente, segundo as seguintes 
modalidades: investimentos mínimos nas 
produções europeias proporcionais ao 
volume de negócios, proporção mínima de 
produções europeias nos catálogos de vídeo 
a pedido e exposição aliciante das 
produções europeias nos guias electrónicos 
dos programas.

Justificação

No aditamento proposto, são especificados os principais exemplos de medidas que os 
Estados-Membros podem adoptar para alcançarem o objectivo estipulado para a primeira 
fase. Permite, deste modo, propiciar a consecução do objectivo, mantendo simultaneamente a 
necessária flexibilidade inerente a essa mesma consecução (menção "quando seja viável e 
pelos meios adequados"; carácter não limitativo e não vinculativo da lista de medidas).

Alteração 30
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ARTIGO 1, PONTO 6
Artigo 3-F, nº 4 (Directiva 89/552/CEE)

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 e num estudo 
independente, a Comissão apresentará um
relatório bienal ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação do disposto no 
nº 1, tendo em conta a evolução do mercado 
e das tecnologias, bem como o objectivo da 
diversidade cultural.

Alteração 31
ARTIGO 1, PONTO 6

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

4 bis. O mais tardar no termo do quinto ano 
a contar da adopção da presente directiva,
o Conselho reexaminará a aplicação do 
presente artigo com base num relatório da 
Comissão, do qual constarão, se se 
justificar, propostas de adaptação que 
tenham em conta a evolução comercial, o 
desenvolvimento tecnológico e o objectivo 
da diversidade cultural, bem como de um 
estudo independente sobre o impacto das 
medidas adoptadas ao abrigo do nº 1.

Justificação

Assume importância primordial assegurar a aplicação efectiva do presente artigo e, para o 
efeito, estabelecer um sistema de reexame do artigo que se paute pelo dispositivo 
presentemente em vigor no caso dos serviços de radiodifusão televisiva, tal como definido no 
nº 4 do artigo 4º e no artigo 25º-A da directiva TVSF.

Alteração 32
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

(i) conter qualquer discriminação em virtude 
da raça, origem étnica, sexo, orientação 
sexual, idade, deficiência, religião, crença
ou nacionalidade;
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Alteração 33
ARTIGO 1, PONTO 6

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

i bis) atentar contra a dignidade e o 
respeito pela pessoa humana;

Alteração 34
ARTIGO 1, PONTO 6

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

(iii) encorajar comportamentos prejudiciais 
à saúde ou à segurança;

(iii) encorajar comportamentos delinquentes 
ou criminosos;

Alteração 35
ARTIGO 1, PONTO 6

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

(iv) encorajar comportamentos prejudiciais à 
protecção do ambiente.

(iv) encorajar comportamentos prejudiciais à 
saúde ou à protecção do ambiente.

Alteração 36
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, nem tentar explorar a sua 
sensibilidade e a das pessoas vulneráveis ou 
com deficiência. 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, a 
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menos que tal se justifique por razões 
inerentes à aprendizagem ou à formação.

Alteração 37
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 38
ARTIGO 1, PONTO 6

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

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

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

Alteração 39
ARTIGO 1, PONTO 6

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

1. Os Estados-Membros assegurarão, 
mediante medidas apropriadas, de natureza 
genérica ou específica, que os serviços de 
comunicação audiovisuais sob a sua 
jurisdição se tornem, de forma gradual,
plenamente acessíveis às pessoas com
deficiência.



PA\621501PT.doc 21/23 PE 376.345v01-00

PT

2. O mais tardar no termo do quinto ano a 
contar da adopção da presente directiva, os 
Estados-Membros apresentarão à 
Comissão, com periodicidade bienal, um 
relatório nacional sobre a aplicação do 
presente artigo, o qual incluirá, 
nomeadamente, estatísticas sobre os 
progressos cumpridos para alcançar o 
objectivo da acessibilidade, tal como 
descrito no nº 1, as razões de quaisquer 
malogros e as medidas adoptadas ou 
concebidas para paliar estes últimos.

Justificação

É necessário aditar um novo artigo que obrigue os Estados-Membros a tomarem todas as 
medidas apropriadas para garantirem o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de 
comunicação audiovisuais e apresentarem periodicamente um relatório sobre os progressos 
cumpridos para alcançar o objectivo da plena acessibilidade.

Alteração 40
ARTIGO 1, PONTO 6

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

1. Sem prejuízo de outras disposições de 
direito civil, administrativas ou penais 
adoptadas pelos Estados-Membros, 
qualquer pessoa singular ou colectiva, 
independentemente da sua nacionalidade, 
cujos legítimos direitos, nomeadamente a 
sua reputação e bom nome, tenham sido
lesados na sequência de uma alegação 
incorrecta feita durante um programa, deve 
beneficiar do direito de resposta ou de 
medidas equivalentes. Os Estados-membros 
assegurarão que o exercício efectivo do 
direito de resposta ou de medidas 
equivalentes não seja dificultado pela 
imposição de termos ou condições 
excessivos. A resposta será transmitida 
num prazo razoável, após justificação do 
pedido, em momento e forma adequados ao 
programa a que o pedido se refere..
2. O direito de resposta ou as medidas 
equivalentes podem ser exercidos em 
relação a todos os fornecedores de serviços 
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de comunicação audiovisuais sob a
jurisdição de um Estado-Membro.
3. Os Estados-membros adoptarão as 
disposições necessárias para estabelecer o 
direito de resposta ou as medidas
equivalentes e determinar o processo a 
seguir para o respectivo exercício. Os 
Estados-Membros assegurarão,
nomeadamente, que o prazo previsto para o 
exercício do direito de resposta ou das 
medidas equivalentes seja suficiente e que 
as regras desse exercício permitam que o 
direito de resposta ou as medidas 
equivalentes possam ser exercidos de forma 
apropriada por pessoas singulares ou 
colectivas residentes ou estabelecidas 
noutros Estados-Membros.
4. O pedido de exercício do direito de 
resposta ou das medidas equivalentes pode 
ser rejeitado se a resposta não se justificar 
em face das condições enunciadas no nº 1, 
se implicar um acto punível, se a sua
difusão implicar a responsabilidade civil do 
fornecedor de serviços de comunicações 
audiovisuais ou se ofender a moral pública 
e for contrária aos bons costumes.
5. Serão previstos processos que permitam 
o recurso aos tribunais em caso de litígios 
relativos ao exercício do direito de resposta 
ou das medidas equivalentes.
6. O direito de resposta não obsta ao
recurso a outras vias à disposição das 
pessoas cujo direito à dignidade, ao bom 
nome, à reputação ou à privacidade não 
tenha sido respeitado pelos meios de 
comunicação.

Justificação

O direito de resposta deve aplicar-se a todos os serviços de comunicação audiovisuais e não 
apenas aos serviços lineares.

Alteração 41
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ARTIGO 1, PONTO 18 BIS (novo)
Artigo 23 (Directiva 89/552/CEE)

18 bis) O artigo 23º é suprimido.

Justificação

O direito de resposta deve aplicar-se a todos os serviços de comunicação audiovisuais e não 
apenas aos serviços lineares.

Alteração 42
ARTIGO 1, PONTO 20

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

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

1. Cabe aos Estados-Membros criar 
autoridades reguladoras e garantir a sua 
independência perante os meios políticos, 
económicos ou financeiros, assim como a 
sua imparcialidade e transparência quanto 
ao respectivo modo de funcionamento e 
processo decisório.

Alteração 43
ARTIGO 1, PONTO 20

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

1 bis. Os Estados-Membros poderão 
cometer às referidas autoridades
reguladoras a missão de assegurarem o 
respeito, por parte dos fornecedores de 
órgãos de comunicação audiovisual, das 
disposições da presente directiva, 
nomeadamente das que se referem à
liberdade de expressão, ao pluralismo dos 
meios de comunicação, à dignidade 
humana, ao princípio de não discriminação
e à protecção de menores, de pessoas 
vulneráveis ou com deficiência.
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Alteração 44
ARTIGO 1, PONTO 20

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

2. As autoridades reguladoras nacionais 
fornecerão às suas congéneres dos outros 
Estados-Membros e à Comissão as 
informações necessárias para a aplicação das 
disposições da presente directiva.”

2. As autoridades reguladoras fornecerão às 
suas congéneres dos outros Estados-
Membros e à Comissão as informações 
necessárias para a aplicação das disposições 
da presente directiva e, em caso de 
infracção grave a estas últimas, 
concertar-se-ão para determinar as 
medidas a adoptar.


