
Publicaç}o nos termos do n.o 2 do artigo 3.oA da Directiva 89/552/CEE do Conselho (Î) rela-
tiva { coordenaç}o de certas disposiçùes legislativas, regulamentares e administrativas dos Esta-
dos-membros relativas ao exercòcio de actividades de radiodifus}o televisiva, com a redacç}o que

lhe foi dada pela Directiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Ï)

(1999/C 14/05)

As medidas notificada pelo Reino da Dinamarca { Comiss}o nos termos do procedimento pre-
visto no n.o 2 do artigo 3.oA figuram no seguinte decreto ministerial:

Decreto relativo ao exercòcio de direitos televisivos para acontecimentos considerados de grande
import|ncia para a sociedade

Em aplicaç}o do n.o 1 do artigo 75.o e do n.o 2 do artigo
76.o da lei da r`dio e da televis}o (ver publicaç}o do De-
creto n.o 138, de 19 de Fevereiro de 1998), s}o adopta-
das as seguintes medidas:

\mbito de aplicaç}o

Artigo 1.o

1.ÚÙO presente decreto abrange o exercòcio de direitos
exclusivos pelas estaçùes de televis}o no que diz respeito
a acontecimentos de grande import|ncia para a socie-
dade.

2.ÚÙOs direitos exclusivos relativos a esses acontecimen-
tos n}o devem ser exercidos de forma a privar uma parte
consider`vel do público da possibilidade de acompanhar
esses acontecimentos em directo ou em diferido na tele-
vis}o de acesso n}o condicionado.

Acontecimentos de grande import|ncia para a sociedade

Artigo 2.o

Por «acontecimentos de grande import|ncia para a socie-
dade» entende-se, no presente decreto, um aconteci-
mento desportivo que preencha, pelo menos, duas das
seguintes condiçùes:

1.ÙTer interesse para outras pessoas que n}o aquelas que
seguem habitualmente na televis}o a modalidade des-
portiva em causa.

2.ÙPertencer a uma modalidade desportiva que ocupe
tradicionalmente um lugar central na cultural despor-
tiva dinamarquesa.

3.ÙSer geralmente seguido por um grande número de te-
lespectadores.

Artigo 3.o

1.ÚÙS}o considerados acontecimentos de grande impor-
t|ncia para a sociedade os seguintes acontecimentos:

1.ÙJogos Olòmpicos de Ver}o e de Inverno (jogos na sua
totalidade).

(Î)ÙJO L 298 de 17.10.1989, p. 23.

(Ï)ÙJO L 202 de 30.7.1997, p. 60.

2.ÙCampeonatos do mundo e da Europa de futebol
(equipas masculinas): todos os jogos.

3.ÙCampeonatos do mundo e da Europa de handball
(equipas masculinas e femininas): todos os jogos dis-
putados pela equipa dinamarquesa, bem como as fi-
nais e as meias-finais.

4.ÙJogos para qualificaç}o da Dinamarca nos campeona-
tos do mundo e da Europa de futebol (equipas mascu-
linas).

5.ÙJogos para qualificaç}o da Dinamarca nos campeona-
tos do mundo e da Europa de handball (equipas femi-
ninas).

2.ÚÙAs disposiçùes relativas ao exercòcio de direitos ex-
clusivos para estes acontecimentos aplicam-se tanto { di-
fus}o parcial como { difus}o integral dos mesmos.

Exercòcio dos direitos televisivos

Artigo 4.o

Considera-se que uma parte substancial da populaç}o
est` impossibilitada de seguir um acontecimento num ca-
nal de televis}o de acesso n}o condicionado, excepto nos
casos em que:

1.ÙO acontecimento for transmitido por um canal que
possa ser captado por 90Ø%, pelo menos, da popula-
ç}o, sem custos adicionais para aquisiç}o de instala-
çùes t~cnicas como, por exemplo, equipamento de re-
cepç}o por sat~lite ou ligaç}o { rede de distribuiç}o
por cabo, e em que

2.ÙO custo, para o telespectador, da recepç}o do aconte-
cimento n}o exceder 25 DKK (coroas dinamarquesas)
por mðs, para al~m da taxa de televis}o e de uma assi-
natura { televis}o por cabo.

Artigo 5.o

1.ÚÙOs radiodifusores que n}o possam cumprir as con-
diçùes previstas no n.o 2 do artigo 1.o em articulaç}o com
o artigo 4.o, e que tenham adquirido direitos exclusivos
para acontecimentos de grande import|ncia para a socie-
dade enumerados no n.o 1 do artigo 3.o do presente de-
creto, sö podem exercer esses direitos se — mediante
acordos contratuais com outros radiodifusores ou outros
meios apropriados — oferecerem garantias de que uma
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parte substancial da populaç}o n}o fica impossibilitada
de seguir os acontecimentos em causa em directo ou em
diferido num canal de televis}o de acesso n}o condicio-
nado.

2.ÚÙAs disposiçùes previstas no n.o 1 Øsupra n}o se apli-
cam aos radiodifusores que puderem demonstrar que ne-
nhum outro radiofusor ou grupo de radiodifusores sus-
ceptòvel de cumprir as condiçùes previstas no n.o 2 do
artigo 1.o est` disposto a subscrever um acordo em con-
diçùes de mercado razo`veis.

3.ÚÙOs radiodifusores a quem tenha sido proposto um
acordo nos termos do n.o 1 Øsupra para a transmiss}o de
acontecimentos de grande import|ncia para a sociedade
enumerados no n.o 1 do artigo 3.o do presente decreto
dever}o manifestar o seu interesse escrito ao proponente,
o mais tardar, 14 dias apös recepç}o de uma proposta
por escrito com informaçùes concretas sobre o aconteci-
mento, incluindo o local e a data da sua realizaç}o, bem
como o preço proposto.

Artigo 6.o

1.ÚÙOs acontecimentos de grande import|ncia para a
sociedade enumerados no n.o 1 do artigo 3.o devem, por
regra, ser transmitidos em directo. Podem, contudo, ser
transmitidos em diferido desde que esse diferimento se
baseie em factores objectivos como por exemplo:

1) A realizaç}o do acontecimento durante a noite
(24.00-6.00 horas), hora dinamarquesa,

2) A realizaç}o simult|nea de v`rias componentes do
acontecimento, como acontece, por exemplo, nos Jo-
gos Olòmpicos; ou

3) O facto de a difus}o em directo implicar reprogramar
a difus}o de outro actontecimento de grande impor-
t|ncia para a sociedade.

2.ÚÙA difus}o em diferido de um acontecimento de
grande import|ncia para a sociedade dever`, por regra,
ter lugar nas 24 horas seguintes { realizaç}o do evento
em causa.

3.ÚÙAs disposiçùes previstas nos n.os 1 e 2 supra n}o se
aplicam aos radiodifusores abrangidos pelo n.o 2 do ar-
tigo 5.o.

Outras medidas

Artigo 7.o

Em caso desacordo quanto ao preço dos direitos televisi-
vos relativos a acontecimentos de grande import|ncia

enumerados no n.o 1 do artigo 3.o que tenha sido pro-
posto no |mbito da venda ou transferðncia desses direi-
tos, o Conselho da Concorrðncia pode, a pedido de uma
das partes ou de uma autoridade judicial ou administra-
tiva, emitir um parecer nos termos da lei da concorrðncia
no qual ser` fixado um preço com base nas condiçùes
praticadas no mercado.

Artigo 8.o

As alteraçùes ao presente decreto ser}o aplicadas apös
concertaç}o com as partes envolvidas, em especial as or-
ganizaçùes desportivas e as estaçùes de televis}o.

Infracçùes

Artigo 9.o

1.ÚÙQualquer pessoa que infrinja o n.o 2 do artigo 1.o,
o n.o 1 do artigo 5.o ou os n.os 1 e 2 do artigo 6.o ser`
objecto de sanç}o pecuni`ria.

2.ÚÙAs empresas, etc. (pessoas colectivas), podem ser
sujeitas a penas em conformidade com as normas do ca-
pòtulo 5 do Cödigo Penal.

Artigo 10.o

1.ÚÙNos termos do n.o 2 do artigo 39.o da lei da r`dio e
da televis}o, qualquer licença de radiodifus}o por sat~lite
ou por cabo para zonas situadas fora da zona local pode
ser retirada se o titular infringir a lei ou quaisquer dispo-
siçùes estabelecidas de acordo com a lei, caso essa in-
fracç}o seja grave ou frequentemente cometida.

2.ÚÙNos termos do n.o 3 do artigo 55.o da lei da r`dio e
da televis}o, qualquer licença de radiodifus}o televisiva
numa zona local pode ser retirada tempor`ria ou perma-
nentemente se o titular infringir a lei ou quaisquer dispo-
siçùes estabelecidas de acordo com a lei, caso essa in-
fracç}o seja grave ou frequentemente cometida.

Entrada em vigor

Artigo 11.o

O presente decreto entra em vigor em 1 de Outubro de
1998 e aplica-se aos acordos relativos ao exercòcio de di-
reitos exclusivos que tenham sido concluòdos apös 30 de
Julho de 1997 e que tenham por objecto acontecimentos
realizados apös 1 de Dezembro de 1998.

Minist~rio da Cultura, 19 de Novembro de 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN

19.1.1999 C 14/7Jornal Oficial das Comunidades EuropeiasPT


