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27.9.2018 A8-0192/85 

Alteração  85 

Jonathan Bullock 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Oferta de serviços de comunicação social audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

a-A) «Serviço de plataforma de partilha 

de vídeos», serviço, na aceção dos artigos 

56.º e 57.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, que 

satisfaça os seguintes requisitos: 

Suprimido 

i) O serviço consiste na armazenagem de 

uma grande quantidade de programas ou 

vídeos produzidos por utilizadores pelos 

quais o fornecedor da plataforma de 

partilha de vídeos não tem 

responsabilidade editorial; 

 

ii) A organização dos conteúdos 

armazenados é determinada pelo 

fornecedor do serviço, nomeadamente por 

meios automáticos ou algoritmos, em 

particular através do alojamento, 

apresentação, identificação e 

sequenciação; 

 

iii) O objetivo principal do serviço ou de 

uma secção dissociável do mesmo é a 

oferta ao público em geral de programas e 

vídeos produzidos por utilizadores 

destinados a informar, distrair ou educar; 

 

iv) O serviço é disponibilizado através de 

redes de comunicações eletrónicas, na 

aceção da alínea a) do artigo 2.º da 

Diretiva 2002/21/CE; 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Alteração  86 

Jonathan Bullock 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Oferta de serviços de comunicação social audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 15 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) O artigo 13.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

«Artigo 13.º  

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que os fornecedores de serviços de 

comunicação social audiovisual a pedido 

sob a sua jurisdição garantam uma quota 

de pelo menos 20 % de obras europeias 

nos seus catálogos e lhes atribuam uma 

posição de relevo. 

 

2. Os Estados-Membros podem exigir que 

os fornecedores de serviços de 

comunicação social audiovisual a pedido 

sob a sua jurisdição contribuam 

financeiramente para a produção de 

obras europeias, nomeadamente através 

de investimentos diretos em conteúdos e 

de contribuições para fundos nacionais. 

Os Estados-Membros podem igualmente 

exigir que os fornecedores de serviços de 

comunicação social audiovisual a pedido 

estabelecidos noutro Estado-Membro mas 

que visam os seus públicos nacionais 

paguem as referidas contribuições 

financeiras. Nesse caso, a contrapartida 

financeira deve basear-se apenas nos 

rendimentos auferidos nos 

Estados-Membros analisados. Se o 

Estado-Membro em que o prestador de 
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serviços está estabelecido impuser uma 

contribuição financeira, deve ter em conta 

as eventuais contribuições financeiras 

impostas pelos Estados-Membros de 

receção. Todas as contribuições 

financeiras devem respeitar o direito da 

União, nomeadamente as regras em 

matéria de auxílios estatais. 

3. Os Estados-Membros devem informar a 

Comissão até [data - o mais tardar dois 

anos após a sua adoção] a partir daí, de 

dois em dois anos, da aplicação do 

disposto nos n.ºs 1 e 2. 

 

4. Com base nas informações fornecidas 

pelos Estados-Membros e num estudo 

independente, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do disposto 

nos n.ºs 1 e 2, tendo em conta a evolução 

do mercado e das tecnologias e o objetivo 

da diversidade cultural. 

 

5. Os Estados-Membros dispensam do 

cumprimento dos requisitos estabelecidos 

nos n.ºs 1 e 2 os prestadores de serviços 

com um baixo volume de negócios ou 

audiências reduzidas e as pequenas e 

microempresas.»; Os Estados-Membros 

podem igualmente dispensar esses 

requisitos nos casos em que sejam 

impraticáveis ou injustificadas em razão 

da natureza ou do tema dos serviços de 

comunicação social audiovisual a 

pedido.»; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Alteração  87 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Oferta de serviços de comunicação social audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11 – alínea -a) (nova) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -a) No n.º 1, é aditada a seguinte 

alínea d-A): 

 «d-A) São proibidas todas as formas de 

comunicação comercial audiovisual que 

incluam e/ou promovam jogos de fortuna 

ou azar, jogos e recolha de apostas;» 

Or. en 

Justificação 

A alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, que não foi referida na proposta da 

Comissão. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Alteração  88 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Oferta de serviços de comunicação social audiovisual 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12-A (novo) 

Diretiva 2010/13/UE 

Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) No artigo 10.º, é inserido o 

seguinte n.º 2-A: 

 «2-A. Os serviços ou programas de 

comunicação social audiovisual não 

devem ser patrocinados por empresas cuja 

principal atividade seja jogos de fortuna 

ou azar, jogos e recolha de apostas»; 

Or. en 

Justificação 

A alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, que não foi referida na proposta da 

Comissão. 

 


