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Alteração 309
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

Suprimido

Or. en

Alteração 310
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 

Suprimido
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relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

Or. en

Alteração 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados pessoais que este carregou, produziu 
com o uso de conteúdos digitais ou gerou 
através do uso dos conteúdos digitais, 
desde que os dados em questão não 
tenham sido eliminados ou tornados 
anónimos. Esta obrigação deve abranger 
os dados pessoais que o fornecedor é 
obrigado a manter ao abrigo do contrato 
para o fornecimento de conteúdos digitais, 
bem como os dados pessoais relacionados 
com o contrato efetivamente conservados 
pelo fornecedor. O fornecedor deve 
também permitir ao consumidor a 
recuperação do conteúdo fornecido por 
este último através da utilização do 
conteúdo digital, sempre que tal seja 
tecnicamente viável e que o conteúdo seja 
passível de portabilidade para outro 
serviço, na medida em que tenha sido 
conservado pelo fornecedor.

Or. en

Alteração 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
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Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor, na sequência de um 
pedido apresentado pelo consumidor, deve 
permitir ao consumidor a recuperação de 
todos os dados pessoais relevantes do 
consumidor, nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 2016/679.

Or. en

Justificação

É importante tornar mais claro no texto da diretiva que esta não visa anular ou entrar em 
conflito com o Regulamento (UE) n.º 2016/679 relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento, nem com a definição de dados pessoais constante desse 
Regulamento.

Alteração 313
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o consumidor deve poder 
recuperar os dados transacionáveis que o 
fornecedor carregou, produziu com o uso 
de conteúdos digitais ou gerou através do 
uso dos conteúdos digitais. Esta obrigação 
abrange os dados que o fornecedor é 
obrigado efetivamente a manter relativos 
ao contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais. Contudo, há que 
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relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

garantir que o processo respeita a 
eventual propriedade intelectual do 
fornecedor e não representa um encargo 
técnico demasiado pesado para ele.

Or. fr

Alteração 314
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos ou serviços digitais . 
Esta obrigação deve abranger os dados que 
o fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos ou serviços digitais, bem como 
os dados relacionados com o contrato 
efetivamente conservados pelo fornecedor.

Or. ro

Alteração 315
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de dados 
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dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

pessoais razoavelmente identificáveis e 
recuperáveis do consumidor que o mesmo
produziu com o uso de conteúdos digitais 
ou gerou através do uso dos conteúdos 
digitais. Esta obrigação deve abranger os 
dados que o fornecedor é obrigado a 
manter ao abrigo do contrato para o 
fornecimento de conteúdos digitais, bem 
como os dados relacionados com o 
contrato efetivamente conservados pelo 
fornecedor.

Or. en

Alteração 316
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu 
ativamente com o uso dos conteúdos 
digitais ou dos serviços digitais ou gerou 
através do uso dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais. Esta obrigação deve 
abranger os dados que o fornecedor é 
obrigado a manter ao abrigo do contrato 
para o fornecimento de conteúdos digitais 
ou de serviços digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

Or. it

Alteração 317
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
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Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor deve permitir ao 
consumidor a recuperação de todos os 
dados que este carregou, produziu com o 
uso de conteúdos digitais ou gerou através 
do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

(39) De forma a assegurar que o 
consumidor beneficia de uma proteção 
eficaz em relação ao direito de rescindir o 
contrato, o fornecedor, na sequência de 
um pedido apresentado pelo consumidor,
deve permitir-lhe a recuperação de todos 
os dados que este carregou ou produziu 
através do uso dos conteúdos digitais. Esta 
obrigação deve abranger os dados que o 
fornecedor é obrigado a manter ao abrigo 
do contrato para o fornecimento de 
conteúdos digitais, bem como os dados 
relacionados com o contrato efetivamente 
conservados pelo fornecedor.

Or. fr

Alteração 318
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que, após a rescisão do 
contrato, devido à falta de conformidade 
com o contrato, o fornecedor prestar ao 
consumidor os meios técnicos para 
recuperar os dados, o consumidor tem 
direito a recuperá-los sem quaisquer 
custos como, por exemplo, o custo de 
recorrer a um formato de dados 
geralmente utilizado, com exceção dos 
custos gerados pelo ambiente digital do 
consumidor, incluindo os custos de uma 
ligação à rede, uma vez que não estão 
especificamente relacionados com a 
recuperação dos dados.

Suprimido

Or. en
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Alteração 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que, após a rescisão do 
contrato, devido à falta de conformidade 
com o contrato, o fornecedor prestar ao 
consumidor os meios técnicos para 
recuperar os dados, o consumidor tem 
direito a recuperá-los sem quaisquer 
custos como, por exemplo, o custo de 
recorrer a um formato de dados geralmente 
utilizado, com exceção dos custos gerados 
pelo ambiente digital do consumidor, 
incluindo os custos de uma ligação à rede, 
uma vez que não estão especificamente 
relacionados com a recuperação dos dados.

(40) Sempre que, após a rescisão do 
contrato, devido à falta de conformidade 
com o contrato, o fornecedor prestar ao 
consumidor os meios técnicos para 
recuperar os dados pessoais e, sempre que 
tecnicamente viável e passível de 
portabilidade para outros serviços, o 
conteúdo, sem quaisquer custos como, por 
exemplo, o custo de recorrer a um formato 
de dados geralmente utilizado, com 
exceção dos custos gerados pelo ambiente 
digital do consumidor, incluindo os custos 
de uma ligação à rede, uma vez que não 
estão especificamente relacionados com a 
recuperação dos dados pessoais ou do 
conteúdo.

Or. en

Alteração 320
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que, após a rescisão do 
contrato, devido à falta de conformidade 
com o contrato, o fornecedor prestar ao 
consumidor os meios técnicos para 
recuperar os dados, o consumidor tem 
direito a recuperá-los sem quaisquer custos 
como, por exemplo, o custo de recorrer a 
um formato de dados geralmente utilizado, 
com exceção dos custos gerados pelo 
ambiente digital do consumidor, incluindo 
os custos de uma ligação à rede, uma vez 
que não estão especificamente relacionados 

(40) Sempre que, após a rescisão do 
contrato, devido à falta de conformidade 
com o contrato, o fornecedor prestar ao 
consumidor os meios técnicos para 
recuperar dados pessoais identificáveis e 
recuperáveis com razoabilidade, o 
consumidor tem direito a recuperar os 
mesmos sem quaisquer custos como, por 
exemplo, o custo de recorrer a um formato 
de dados geralmente utilizado, com 
exceção dos custos gerados pelo ambiente 
digital do consumidor, incluindo os custos 



PE599.502v01-00 10/174 AM\1117404PT.docx

PT

com a recuperação dos dados. de uma ligação à rede, uma vez que não 
estão especificamente relacionados com a 
recuperação destes dados.

Or. en

Alteração 321
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais que não 
estiverem em conformidade com o 
contrato, uma vez que tal privaria o 
consumidor de uma proteção efetiva.

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais que não 
estiverem em conformidade com o 
contrato, uma vez que tal privaria o 
consumidor de uma proteção efetiva. O 
valor económico da possibilidade de 
utilização do conteúdo digital ou do 
serviço digital deverá ser, todavia, tido em 
conta aquando da anulação do contrato. 
Na medida em que a falta de 
conformidade com o contrato dê origem a 
uma inaptidão real ou factual para uso do 
conteúdo digital ou do serviço digital, 
deverá ser excluída uma indemnização 
pelo uso.

Or. de

Justificação

Unicamente nos casos de inaptidão para uso pode ocorrer a exclusão de uma indemnização 
pelo uso.

Alteração 322
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração
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(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais que não 
estiverem em conformidade com o 
contrato, uma vez que tal privaria o 
consumidor de uma proteção efetiva.

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos ou serviços
digitais que não estiverem em 
conformidade com o contrato, uma vez que 
tal privaria o consumidor de uma proteção 
efetiva.

Or. ro

Alteração 323
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais que não 
estiverem em conformidade com o 
contrato, uma vez que tal privaria o 
consumidor de uma proteção efetiva.

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos ou serviços
digitais que não estiverem em 
conformidade com o contrato, uma vez que 
tal privaria o consumidor de uma proteção 
efetiva.

Or. en

Alteração 324
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais que não 
estiverem em conformidade com o 
contrato, uma vez que tal privaria o 
consumidor de uma proteção efetiva.

(41) Se um contrato for rescindido, o 
consumidor não é obrigado a pagar pela 
utilização dos conteúdos digitais ou dos 
serviços digitais que não estiverem em 
conformidade com o contrato, uma vez que 
tal privaria o consumidor de uma proteção 
efetiva.

Or. it
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Alteração 325
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos digitais ao 
longo de um período em troca de um preço 
originar um direito a rescisão, o 
consumidor deve ter direito a rescindir 
apenas a parte do contrato que corresponde 
ao tempo durante o qual os conteúdos 
digitais não estiveram em conformidade 
com o contrato. Contudo, quando os 
conteúdos digitais forem fornecidos em 
troca de uma contrapartida que não 
dinheiro, não é exequível qualquer rescisão 
parcial dado que não é possível repartir 
proporcionalmente tal contrapartida.

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais ao longo de um período em troca 
de um preço originar um direito a rescisão, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
apenas a parte do contrato que corresponde 
ao tempo durante o qual os conteúdos ou 
serviços digitais não estiveram em 
conformidade com o contrato. Contudo, 
quando os conteúdos ou serviços digitais 
forem fornecidos em troca de uma 
contrapartida que não dinheiro, não é 
exequível qualquer rescisão parcial dado 
que não é possível repartir 
proporcionalmente tal contrapartida.

Or. ro

Alteração 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos digitais ao 
longo de um período em troca de um preço 
originar um direito a rescisão, o 
consumidor deve ter direito a rescindir 
apenas a parte do contrato que corresponde 

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais ou ao longo de um período em 
troca de um preço originar um direito a 
rescisão, o consumidor deve ter direito a 
rescindir apenas a parte do contrato que 



AM\1117404PT.docx 13/174 PE599.502v01-00

PT

ao tempo durante o qual os conteúdos 
digitais não estiveram em conformidade 
com o contrato. Contudo, quando os 
conteúdos digitais forem fornecidos em 
troca de uma contrapartida que não 
dinheiro, não é exequível qualquer 
rescisão parcial dado que não é possível 
repartir proporcionalmente tal 
contrapartida.

corresponde ao tempo durante o qual os 
conteúdos ou serviços digitais não 
estiveram em conformidade com o 
contrato. Contudo, quando os conteúdos ou 
serviços digitais forem fornecidos em troca 
de uma contrapartida em dados, não é 
exequível qualquer rescisão parcial dado 
que não é possível repartir 
proporcionalmente tal contrapartida.

Or. en

Alteração 327
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos digitais ao 
longo de um período em troca de um preço 
originar um direito a rescisão, o 
consumidor deve ter direito a rescindir 
apenas a parte do contrato que corresponde 
ao tempo durante o qual os conteúdos 
digitais não estiveram em conformidade
com o contrato. Contudo, quando os 
conteúdos digitais forem fornecidos em 
troca de uma contrapartida que não 
dinheiro, não é exequível qualquer rescisão 
parcial dado que não é possível repartir 
proporcionalmente tal contrapartida.

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços digitais ao longo de um período 
em troca de um preço originar um direito a 
rescisão, o consumidor deve ter direito a 
rescindir apenas a parte do contrato que 
corresponde ao tempo durante o qual os 
conteúdos digitais ou os serviços digitais
não estiveram em conformidade com o 
contrato. Contudo, quando os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais forem 
fornecidos em troca de uma contrapartida 
que não dinheiro, não é exequível qualquer 
rescisão parcial dado que não é possível 
repartir proporcionalmente tal 
contrapartida.

Or. it

Alteração 328
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
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Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos digitais ao 
longo de um período em troca de um preço 
originar um direito a rescisão, o 
consumidor deve ter direito a rescindir 
apenas a parte do contrato que corresponde 
ao tempo durante o qual os conteúdos 
digitais não estiveram em conformidade 
com o contrato. Contudo, quando os 
conteúdos digitais são fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, 
não é exequível qualquer rescisão parcial 
dado que não é possível repartir 
proporcionalmente tal contrapartida.

(42) Considerando a necessidade de 
equilibrar os interesses legítimos dos 
consumidores e dos fornecedores, quando 
o fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais ou ao longo de um período em 
troca de um preço originar e um direito a 
rescisão, o consumidor deve ter direito a 
rescindir apenas a parte do contrato que 
corresponde ao tempo durante o qual os 
conteúdos ou serviços digitais não 
estiveram em conformidade com o 
contrato. Contudo, quando os conteúdos ou 
serviços digitais forem fornecidos em troca 
de uma contrapartida em dados pessoais 
ou outros dados, não é exequível qualquer 
rescisão parcial dado que não é possível 
repartir proporcionalmente esses dados.

Or. en

Alteração 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais, frequentemente, são 
fornecidos ao longo de um período e não 
como um fornecimento único. É assim 
justificado, no caso do conteúdo digital 
fornecido ao longo de um período de 
tempo como parte de contratos de longo 
prazo, que não seja previsto um período 
durante o qual o fornecedor deve ser tido 
como responsável por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento do 
fornecimento de conteúdos digitais. Por 
conseguinte, os Estados-Membros deverão 
abster-se de manter ou introduzir tal 
período. Todavia, no que diz respeito ao 
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prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

conteúdo digital fornecido como 
fornecimento único, deverá justificar-se a 
introdução de um prazo de prescrição de 
dois anos a contar do fornecimento do 
conteúdo digital. Os Estados-Membros 
permanecem livres de manter regras 
nacionais em matéria de prescrição de 
forma a garantir segurança jurídica 
relativamente a pretensões baseadas na 
falta de conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos ou serviços digitais, exceto 
quando fornecidos como software 
incorporado ou auxiliar num bem 
corpóreo, não estão sujeitos a desgaste 
aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais.

Or. en
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Alteração 331
Notis Marias

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
utilizar as disposições gerais do direito 
nacional em matéria de contratos e de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

Or. el

Alteração 332
Inese Vaidere

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais, frequentemente, são 
fornecidos ao longo de um período e não 
como um fornecimento único. Assim, nos 
casos em que o contrato prevê um 
fornecimento único, o fornecedor deverá
ser tido como responsável sempre que a



AM\1117404PT.docx 17/174 PE599.502v01-00

PT

fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

falta de conformidade se torne manifesta 
no prazo de dois anos a contar do 
momento do fornecimento. Nos casos em 
que o contrato preveja mais do que um 
ato de fornecimento ou um fornecimento 
contínuo, o fornecedor será 
responsabilizado por qualquer falta de 
conformidade que se torne manifesta ao 
longo da duração do contrato.

Or. en

Alteração 333
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo de 
um período e não como um fornecimento 
único. É assim justificado que não seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais e os serviços digitais
não estão sujeitos a desgaste aquando da 
sua utilização e, frequentemente, são 
fornecidos ao longo de um período e não 
como um fornecimento único. É assim 
justificado que não seja previsto um 
período durante o qual o fornecedor deve 
ser tido como responsável por qualquer 
falta de conformidade que exista no 
momento do fornecimento de conteúdos 
digitais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
manter ou introduzir tal período. Os 
Estados-Membros permanecem livres de 
manter regras nacionais em matéria de 
prescrição de forma a garantir segurança 
jurídica relativamente a pretensões 
baseadas na falta de conformidade com o 
contrato.

Or. it
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Alteração 334
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo 
de um período e não como um 
fornecimento único. É assim justificado 
que não seja previsto um período durante o 
qual o fornecedor deve ser tido como 
responsável por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento do 
fornecimento de conteúdos digitais. Por 
conseguinte, os Estados-Membros 
deverão abster-se de manter ou introduzir 
tal período. Os Estados-Membros 
permanecem livres de manter regras 
nacionais em matéria de prescrição de 
forma a garantir segurança jurídica 
relativamente a pretensões baseadas na 
falta de conformidade com o contrato.

(43) Também os conteúdos digitais 
podem estar sujeitos a desgaste. Além 
disso, podem estar expostos a efeitos 
externos, os quais têm uma importância 
decisiva na conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato. É assim 
justificado que também neste caso seja 
previsto um período durante o qual o 
fornecedor deve ser tido como responsável 
por qualquer falta de conformidade que 
exista no momento do fornecimento de 
conteúdos digitais. Os Estados-Membros 
devem, além disso, ser livres de manter 
regras nacionais em matéria de prescrição 
de forma a garantir segurança jurídica 
relativamente a pretensões baseadas na 
falta de conformidade com o contrato.

Or. de

Alteração 335
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Devido à sua natureza, os 
conteúdos digitais não estão sujeitos a 
desgaste aquando da sua utilização e, 
frequentemente, são fornecidos ao longo 
de um período e não como um 
fornecimento único. É assim justificado 
que não seja previsto um período durante o 
qual o fornecedor deve ser tido como 
responsável por qualquer falta de 

(43) A fim de assegurar a coerência no 
quadro do acervo, é assim justificado que 
seja previsto um período de dois anos
durante o qual o fornecedor deve ser tido 
como responsável por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento do 
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais. Os Estados-Membros permanecem 
livres de manter regras nacionais em 
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conformidade que exista no momento do 
fornecimento de conteúdos digitais. Por 
conseguinte, os Estados-Membros 
deverão abster-se de manter ou introduzir 
tal período. Os Estados-Membros 
permanecem livres de manter regras 
nacionais em matéria de prescrição de 
forma a garantir segurança jurídica 
relativamente a pretensões baseadas na 
falta de conformidade com o contrato.

matéria de prescrição de forma a garantir 
segurança jurídica relativamente a 
pretensões baseadas na falta de 
conformidade dos conteúdos ou serviços 
digitais, mas essas regras não devem 
prever um período mais curto do que dois 
anos a contar do momento pertinente 
para determinar a conformidade com o
contrato.

Or. en

Alteração 336
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados 
quando o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por 
conteúdos digitais que não estão em 
conformidade com o contrato. Por 
conseguinte, os consumidores devem ter 
direito a compensação pelos danos 
causados ao seu ambiente digital por uma 
falta de conformidade com o contrato ou 
pelo não fornecimento dos conteúdos 
digitais. Não obstante, deverá ficar ao 
critério dos Estados-Membros estabelecer 
condições pormenorizadas para o 
exercício do direito a indemnização, 
tomando em consideração que os 
descontos sobre os preços relativos a 
futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 

Suprimido
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por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que 
estaria caso os conteúdos digitais tivessem 
sido devidamente fornecidos e estivessem 
em conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 337
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
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caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato. Deverá ser 
possível aos Estados-Membros, aquando 
do estabelecimento de regras a este 
respeito, prever grau de responsabilidade 
menor ou maior por danos, a fim de 
diferenciar entre aqueles fornecedores 
que fizeram tudo o que estava ao seu 
alcance para limitar a possibilidade de 
dano, por exemplo, através da observação 
de códigos de boas práticas, normas de 
referência em matéria de segurança, ou 
normas internacionais, e aqueles que 
foram negligentes a este respeito.

Or. en

Alteração 338
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais. De forma a aumentar a confiança 
do consumidor nos conteúdos e serviços
digitais, este princípio deve ser 
regulamentado a nível da União para 
garantir que os consumidores não são 
prejudicados quando o seu equipamento ou 
programas informáticos são danificados 
por conteúdos ou serviços digitais que não 
estão em conformidade com o contrato. Por 
conseguinte, os consumidores devem ter 
direito a compensação pelos danos 
causados ao seu ambiente digital por uma 
falta de conformidade com o contrato ou 
pelo não fornecimento dos conteúdos ou 
serviços digitais. Não obstante, deverá ficar 
ao critério dos Estados-Membros 
estabelecer condições pormenorizadas para 



PE599.502v01-00 22/174 AM\1117404PT.docx

PT

a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

o exercício do direito a indemnização, 
tomando em consideração que os descontos 
sobre os preços relativos a futuros 
fornecimentos de conteúdos digitais, 
especialmente quando oferecidos por 
fornecedores como compensação exclusiva 
por perdas, não repõem necessariamente o 
consumidor, tanto quanto possível, na 
posição em que estaria caso os conteúdos 
ou serviços digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

Or. ro

Alteração 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
ou serviços digitais que não estão em 
conformidade com o contrato. Por 
conseguinte, os consumidores devem ter 
direito a compensação pelos danos 
materiais causados ao seu ambiente digital 
e possíveis danos não materiais daí 
resultantes, por uma falta de conformidade 
com o contrato ou pelo não fornecimento 
dos conteúdos digitais ou de serviços 
digitais, de acordo com o princípio geral 
de que o requerente tem o direito de ver 
resposta a posição em que estaria, caso a 
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a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

circunstância que causou o dano não 
tivesse acontecido. Não obstante, deverá 
ficar ao critério dos Estados-Membros 
estabelecer condições pormenorizadas para 
o exercício do direito a indemnização, 
tomando em consideração que os descontos 
sobre os preços relativos a futuros 
fornecimentos de conteúdos digitais, 
especialmente quando oferecidos por 
fornecedores como compensação exclusiva 
por perdas, não repõem necessariamente o 
consumidor, tanto quanto possível, na 
posição em que estaria caso os conteúdos 
digitais tivessem sido devidamente 
fornecidos e estivessem em conformidade 
com o contrato.

Or. en

Alteração 340
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados
quando o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. O 
consumidor não deve ser prejudicado
quando o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados por 
uma falta de conformidade com o contrato 
ou pelo não fornecimento dos conteúdos 
digitais. Não obstante, deverá ficar ao 
critério dos Estados-Membros estabelecer 
condições pormenorizadas para o exercício 
do direito a indemnização, tomando em 
consideração que os descontos sobre os 
preços relativos a futuros fornecimentos de 
conteúdos digitais, especialmente quando 
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pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

oferecidos por fornecedores como 
compensação exclusiva por perdas, não 
repõem necessariamente o consumidor, 
tanto quanto possível, na posição em que 
estaria caso os conteúdos digitais tivessem 
sido devidamente fornecidos e estivessem 
em conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 341
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços digitais. De forma a aumentar a 
confiança do consumidor nos conteúdos 
digitais e nos serviços digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais ou por serviços digitais que não 
estão em conformidade com o contrato. Por 
conseguinte, os consumidores devem ter 
direito a compensação pelos danos 
causados ao seu ambiente digital por uma 
falta de conformidade com o contrato ou 
pelo não fornecimento dos conteúdos 
digitais ou dos serviços digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
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digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 
por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais ou os serviços 
digitais tivessem sido devidamente 
fornecidos e estivessem em conformidade 
com o contrato.

Or. it

Alteração 342
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento 
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados ao seu 
ambiente digital por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. Não 
obstante, deverá ficar ao critério dos 
Estados-Membros estabelecer condições 
pormenorizadas para o exercício do direito 
a indemnização, tomando em consideração 
que os descontos sobre os preços relativos 
a futuros fornecimentos de conteúdos 
digitais, especialmente quando oferecidos 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
forma a aumentar a confiança do 
consumidor nos conteúdos digitais, este 
princípio deve ser regulamentado a nível 
da União para garantir que os 
consumidores não são prejudicados quando 
o seu equipamento ou programas 
informáticos são danificados por conteúdos 
digitais que não estão em conformidade 
com o contrato. Por conseguinte, os 
consumidores devem ter direito a 
compensação pelos danos causados por 
uma falta de conformidade com o contrato 
ou pelo não fornecimento dos conteúdos 
digitais. Não obstante, deverá ficar ao 
critério dos Estados-Membros estabelecer 
condições pormenorizadas para o exercício 
do direito a indemnização, tomando em 
consideração que os descontos sobre os 
preços relativos a futuros fornecimentos de 
conteúdos digitais, especialmente quando 
oferecidos por fornecedores como 
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por fornecedores como compensação 
exclusiva por perdas, não repõem 
necessariamente o consumidor, tanto 
quanto possível, na posição em que estaria 
caso os conteúdos digitais tivessem sido 
devidamente fornecidos e estivessem em 
conformidade com o contrato.

compensação exclusiva por perdas, não 
repõem necessariamente o consumidor, 
tanto quanto possível, na posição em que 
estaria caso os conteúdos digitais tivessem 
sido devidamente fornecidos e estivessem 
em conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, em 
tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso as alterações 
modifiquem as características principais de 
desempenho, podem também perturbar o 
equilíbrio do contrato ou a natureza do 
desempenho devido nos termos do contrato 
de tal forma que o consumidor poderia não 
ter celebrado tal contrato. Por conseguinte, 
em tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições e não devem 
alterar unilateralmente, e sem razão 
válida, a conformidade do conteúdo 
digital com o contrato.

Or. en

Alteração 344
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Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, em 
tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos ou serviços digitais fornecidos 
durante um período. Estas alterações são, 
muitas vezes, vantajosas para o 
consumidor pois aperfeiçoam os conteúdos 
ou serviços digitais. Consequentemente, as 
partes no contrato podem incluir cláusulas 
nos contratos que autorizam o fornecedor a 
realizar essas alterações. No entanto, caso 
essas alterações afetem negativamente a 
forma como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho 
do conteúdo ou serviços digitais, podem 
também perturbar o equilíbrio do contrato 
ou a natureza do desempenho devido nos 
termos do contrato de tal forma que o 
consumidor poderia não ter celebrado tal 
contrato. Por conseguinte, em tais casos, 
estas alterações devem ser sujeitas a certas 
condições.

Or. en

Alteração 345
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos ou serviços digitais fornecidos 
durante um período. Estas alterações são, 
muitas vezes, vantajosas para o 
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aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, em 
tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

consumidor pois aperfeiçoam os conteúdos 
ou serviços digitais. Consequentemente, as 
partes no contrato podem incluir cláusulas 
nos contratos que autorizam o fornecedor a 
realizar essas alterações. No entanto, caso 
essas alterações afetem negativamente a 
forma como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho 
do conteúdo ou serviços digitais, podem 
também perturbar o equilíbrio do contrato 
ou a natureza do desempenho devido nos 
termos do contrato de tal forma que o 
consumidor poderia não ter celebrado tal 
contrato. Por conseguinte, em tais casos, 
estas alterações devem ser sujeitas a certas 
condições.

Or. en

Alteração 346
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, em 
tais casos, estas alterações devem ser 

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais ou dos serviços digitais
fornecidos durante um período. Estas 
alterações são, muitas vezes, vantajosas 
para o consumidor pois aperfeiçoam os 
conteúdos digitais ou os serviços digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho 
dos conteúdos digitais ou dos serviços 
digitais, podem também perturbar o 
equilíbrio do contrato ou a natureza do 
desempenho devido nos termos do contrato 
de tal forma que o consumidor poderia não 
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sujeitas a certas condições. ter celebrado tal contrato. Por conseguinte, 
em tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

Or. it

Alteração 347
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, em 
tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações signifiquem que o conteúdo 
digital fornecido deixa de corresponder à 
descrição dada no início pelo fornecedor 
ao consumidor, podem também perturbar 
o equilíbrio do contrato ou a natureza do 
desempenho devido nos termos do contrato 
de tal forma que o consumidor poderia não 
ter celebrado tal contrato. Por conseguinte, 
em tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

Or. en

Alteração 348
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 45
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Texto da Comissão Alteração

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
características principais de desempenho, 
podem também perturbar o equilíbrio do 
contrato ou a natureza do desempenho 
devido nos termos do contrato de tal forma 
que o consumidor poderia não ter 
celebrado tal contrato. Por conseguinte, 
em tais casos, estas alterações devem ser 
sujeitas a certas condições.

(45) Devido a razões tecnológicas ou 
outras, o fornecedor pode sentir-se forçado 
a alterar algumas características dos 
conteúdos digitais fornecidos durante um 
período. Estas alterações são, muitas vezes, 
vantajosas para o consumidor pois 
aperfeiçoam os conteúdos digitais. 
Consequentemente, as partes no contrato 
podem incluir cláusulas nos contratos que 
autorizam o fornecedor a realizar essas 
alterações. No entanto, caso essas 
alterações afetem negativamente a forma 
como o consumidor beneficia das 
principais características, podendo
também perturbar o equilíbrio do contrato 
ou a natureza do desempenho devido nos 
termos do tal forma que o consumidor 
poderia não ter celebrado tal contrato, 
devem ser sujeitas a certas condições.

Or. fr

Alteração 349
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que 
funcione na prática, os consumidores 
devem poder fazê-lo sem obstáculos de 
ordem jurídica, técnica ou prática, 
incluindo condições contratuais ou falta 
de meios de recuperação dos dados 
carregados, produzidos com o uso de 

Suprimido
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conteúdos digitais ou gerados através do 
uso dos conteúdos digitais pelo 
consumidor. Todavia, é também 
importante proteger os investimentos 
existentes e a confiança nos contratos 
celebrados. Assim, deve ser dado aos 
consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com 
os consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. 
Todavia, o consumidor deve ter direito a 
rescindir qualquer relação contratual que, 
na sua totalidade, tenha duração superior 
a um período de 12 meses. De forma a 
prevenir a possibilidade de contornar este 
direito, deve abranger qualquer contrato 
que resulte na vinculação do consumidor 
por um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser 
prolongado automaticamente ou de ter 
sido feito na sequência de um acordo 
posterior celebrado pelas partes.

Or. en

Alteração 350
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 
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recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos 
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com 
os consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. 
Todavia, o consumidor deve ter direito a 
rescindir qualquer relação contratual que, 
na sua totalidade, tenha duração superior 
a um período de 12 meses. De forma a 
prevenir a possibilidade de contornar este 
direito, deve abranger qualquer contrato 
que resulte na vinculação do consumidor 
por um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser 
prolongado automaticamente ou de ter 
sido feito na sequência de um acordo 
posterior celebrado pelas partes.

recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos 
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, os contratos 
celebrados entre consumidores e 
fornecedores de conteúdos digitais não 
devem incluir um compromisso inicial 
relativamente a um período superior a 24
meses, sem prejuízo da possibilidade de os 
fornecedores cobrarem taxas pela 
rescisão antecipada caso o consumidor 
não subscreva o contrato pelo período 
contratual acordado.

Or. en

Alteração 351
Notis Marias

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
técnica ou prática, incluindo condições 

(46) De forma a estimular a
concorrência, os consumidores devem 
poder responder a ofertas competitivas e 
mudar de fornecedores. Para fazer com que 
funcione na prática, os consumidores 
devem poder fazê-lo sem obstáculos de 
ordem jurídica, técnica ou prática, 
incluindo condições contratuais ou falta de 
meios de recuperação dos dados 
carregados, produzidos com o uso de 
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contratuais ou falta de meios de 
recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos 
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 6 meses De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

conteúdos digitais ou gerados através do 
uso dos conteúdos digitais pelo 
consumidor. Todavia, é também 
importante proteger os investimentos
existentes e a confiança nos contratos 
celebrados. Assim, deve ser dado aos 
consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 6 meses De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

Or. el

Alteração 352
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
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técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 
recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos 
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 12 meses. De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 
recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso dos conteúdos 
digitais ou dos serviços digitais ou gerados 
através do uso dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 12 meses. De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

Or. it

Alteração 353
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 

(46) A concorrência é um elemento 
importante para o bom funcionamento do 
mercado único digital. De forma a 
estimular tal concorrência, os 
consumidores devem poder responder a 
ofertas competitivas e mudar de 
fornecedores. Para fazer com que funcione 
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na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 
recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 12 meses. De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 12 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

na prática, os consumidores devem poder 
fazê-lo sem obstáculos de ordem jurídica, 
técnica ou prática, incluindo condições 
contratuais ou falta de meios de 
recuperação dos dados carregados, 
produzidos com o uso de conteúdos 
digitais ou gerados através do uso dos 
conteúdos digitais pelo consumidor. 
Todavia, é também importante proteger os 
investimentos existentes e a confiança nos 
contratos celebrados. Assim, deve ser dado 
aos consumidores o direito à rescisão dos 
contratos a longo prazo sob determinadas 
condições equilibradas. Tal facto não 
impede que os contratos celebrados com os 
consumidores sejam celebrados por 
períodos contratuais mais longos. Todavia, 
o consumidor deve ter direito a rescindir 
qualquer relação contratual que, na sua 
totalidade, tenha duração superior a um 
período de 6 meses. De forma a prevenir a 
possibilidade de contornar este direito, 
deve abranger qualquer contrato que 
resulte na vinculação do consumidor por 
um período superior a 6 meses, 
independentemente de o contrato ter uma 
duração indeterminada, de ser prolongado 
automaticamente ou de ter sido feito na 
sequência de um acordo posterior 
celebrado pelas partes.

Or. en

Alteração 354
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos digitais 
finais fornecidos ao consumidor deve-se, 
com frequência, a uma das transações na 
cadeia, desde o criador original até ao 
fornecedor final. Embora o fornecedor 

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos digitais 
finais fornecidos ao consumidor deve-se, 
com frequência, a uma das transações 
financeiras na cadeia, desde o criador 
original até ao fornecedor final. Embora o 
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final seja responsável perante o 
consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações, a fim de poder cobrir 
a sua responsabilidade perante o 
consumidor. Não obstante, cabe ao direito 
nacional aplicável identificar os membros 
das cadeias de transações contra quem o 
fornecedor se pode defender e as 
modalidades e condições de tais ações.

fornecedor final seja responsável perante o 
consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações financeiras, a fim de 
poder cobrir a sua responsabilidade perante
o consumidor. Estes direitos devem ser 
estritamente limitados às transações 
financeiras e não se estender a situações 
em que, por exemplo, o fornecedor 
reutiliza software livre de terceiros pelo 
qual o fornecedor não pagou. Não 
obstante, cabe ao direito nacional aplicável 
identificar os membros das cadeias de 
transações financeiras contra quem o 
fornecedor se pode defender e as 
modalidades e condições de tais ações.

Or. en

Alteração 355
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos digitais 
finais fornecidos ao consumidor deve-se, 
com frequência, a uma das transações na 
cadeia, desde o criador original até ao 
fornecedor final. Embora o fornecedor 
final seja responsável perante o 
consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações, a fim de poder cobrir 
a sua responsabilidade perante o 
consumidor. Não obstante, cabe ao direito 
nacional aplicável identificar os membros 
das cadeias de transações contra quem o 

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos ou serviços
digitais finais fornecidos ao consumidor 
deve-se, com frequência, a uma das 
transações na cadeia, desde o criador 
original até ao fornecedor final. Embora o 
fornecedor final seja responsável perante o 
consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações, a fim de poder cobrir 
a sua responsabilidade perante o 
consumidor. Não obstante, cabe ao direito 
nacional aplicável identificar os membros 
das cadeias de transações contra quem o 
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fornecedor se pode defender e as 
modalidades e condições de tais ações.

fornecedor se pode defender e as 
modalidades e condições de tais ações.

Or. en

Alteração 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos digitais 
finais fornecidos ao consumidor deve-se, 
com frequência, a uma das transações na 
cadeia, desde o criador original até ao 
fornecedor final. Embora o fornecedor 
final seja responsável perante o 
consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações, a fim de poder cobrir 
a sua responsabilidade perante o 
consumidor. Não obstante, cabe ao direito 
nacional aplicável identificar os membros 
das cadeias de transações contra quem o 
fornecedor final se pode defender e as 
modalidades e condições de tais ações.

(47) A falta de conformidade com o 
contrato relativo aos conteúdos digitais 
finais fornecidos ao consumidor deve-se, 
com frequência, a uma das transações na 
cadeia, desde o criador original até ao 
fornecedor de terceiros. Embora o 
fornecedor de terceiros seja responsável 
perante o consumidor em caso de falta de 
conformidade com o contrato entre as duas 
partes, é importante garantir que o 
fornecedor dispõe de direitos adequados 
relativamente aos diferentes membros da 
cadeia de transações, a fim de poder cobrir 
a sua responsabilidade perante o 
consumidor. Não obstante, cabe ao direito 
nacional aplicável identificar os membros 
das cadeias de transações contra quem o 
fornecedor de terceiros se pode defender e 
as modalidades e condições de tais ações.

Or. en

Justificação

O termo usado na proposta é fornecedor de terceiros para diferenciar entre os fornecedores 
na cadeia de transação e deve, portanto, ser usado também nesse contexto.

Alteração 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta de diretiva
Considerando 47-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(47-A) A diretiva não visa introduzir um 
quadro jurídico para as licenças de 
Software Livre, caso o Software Livre 
faça parte do conteúdo digital fornecido, 
nem pretende criar uma obrigação para 
um criador apenas porque disponibilizou 
publicamente programas informáticos 
mediante uma licença de Software Livre.

Or. en

Alteração 358
Notis Marias

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As pessoas ou organizações que, 
nos termos da legislação nacional, possuam 
um interesse legítimo em matéria de defesa 
dos direitos contratuais do consumidor 
deverão dispor do direito de intentar ações 
em tribunal ou junto de uma autoridade 
administrativa competente para decidir das 
queixas ou para desencadear as ações 
judiciais apropriadas.

(48) As pessoas ou organizações que, 
nos termos da legislação nacional, possuam 
um interesse legítimo em matéria de defesa 
dos direitos contratuais do consumidor 
deverão dispor do direito de intentar ações 
em tribunal ou junto de uma autoridade 
administrativa competente para decidir das 
queixas ou para desencadear as ações 
judiciais apropriadas, caso esses direitos 
sejam violados.

Or. el

Alteração 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A Diretiva 1999/44/CE do (50) A Diretiva 1999/44/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho35 deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
um suporte duradouro que incorpore 
conteúdos digitais quando é 
exclusivamente utilizado como meio de 
transporte dos conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor.

Parlamento Europeu e do Conselho[1] deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
bens nos quais estejam incorporados 
conteúdos ou serviços digitais e em 
relação a um suporte corpóreo que 
incorpore conteúdos digitais quando é 
exclusivamente utilizado como meio de 
transporte dos conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor.
[1] JO L 171,7.7.1999, p.12.
.

_________________

35 JO L 171,7.7.1999, p.12.

Or. en

Alteração 360
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A Diretiva 1999/44/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
um suporte duradouro que incorpore 
conteúdos digitais quando é 
exclusivamente utilizado como meio de 
transporte dos conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor.

(50) A Diretiva 1999/44/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
um suporte duradouro que incorpore 
conteúdos digitais.

_________________ _________________

35 JO L 171 de 7.7.1999, p. 12. 35 JO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Or. fr

Alteração 361
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
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Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A Diretiva 1999/44/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
um suporte duradouro que incorpore 
conteúdos digitais quando é 
exclusivamente utilizado como meio de 
transporte dos conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor.

(50) A Diretiva 1999/44/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 deve 
ser alterada de modo a refletir o âmbito de 
aplicação da presente diretiva em relação a 
um suporte corpóreo que incorpore 
conteúdos digitais quando é 
exclusivamente utilizado como meio de 
transporte dos conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor.

_________________ _________________

35 JO L 171,7.7.1999, p.12. 35 JO L 171,7.7.1999, p.12.

Or. en

Alteração 362
Notis Marias

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente o de 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno mediante o combate, de 
forma consistente, aos obstáculos 
relacionados com o direito dos contratos 
em matéria de fornecimento de conteúdos 
digitais, prevenindo, simultaneamente, a 
fragmentação jurídica, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros podendo, em contrapartida, por 
razões de garantia da coerência global das 
legislações nacionais através de regras do 
direito dos contratos harmonizadas que 
facilitariam também ações de aplicação 
coordenada, ser mais bem alcançado ao 
nível da União, esta pode tomar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo com 

(54) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente o de 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para a revitalização da 
economia europeia mediante o combate, 
de forma consistente, aos obstáculos 
relacionados com o direito dos contratos 
em matéria de fornecimento de conteúdos 
digitais, prevenindo, simultaneamente, a 
fragmentação jurídica, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros podendo, em contrapartida, por 
razões de garantia da coerência global das 
legislações nacionais através de regras do 
direito dos contratos harmonizadas que 
facilitariam também ações de aplicação 
coordenada, ser mais bem alcançado ao 
nível da União, esta pode tomar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
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o princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, a presente 
diretiva não vai além do que é necessário 
para alcançar esses objetivos.

Tratado da União Europeia. De acordo com 
o princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, a presente 
diretiva não vai além do que é necessário 
para alcançar esses objetivos.

Or. el

Alteração 363
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente o de 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno mediante o combate, de 
forma consistente, aos obstáculos 
relacionados com o direito dos contratos 
em matéria de fornecimento de conteúdos 
digitais, prevenindo, simultaneamente, a 
fragmentação jurídica, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros podendo, em contrapartida, por 
razões de garantia da coerência global das 
legislações nacionais através de regras do 
direito dos contratos harmonizadas que 
facilitariam também ações de aplicação 
coordenada, ser mais bem alcançado ao 
nível da União, esta pode tomar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo com 
o princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, a presente 
diretiva não vai além do que é necessário 
para alcançar esses objetivos.

(54) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente o de 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno mediante o combate, de 
forma consistente, aos obstáculos 
relacionados com o direito dos contratos 
em matéria de fornecimento de conteúdos 
ou serviços digitais, prevenindo, 
simultaneamente, a fragmentação jurídica, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros podendo, em 
contrapartida, por razões de garantia da 
coerência global das legislações nacionais 
através de regras do direito dos contratos 
harmonizadas que facilitariam também 
ações de aplicação coordenada, ser mais 
bem alcançado ao nível da União, esta 
pode tomar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. De acordo com o 
princípio da proporcionalidade, 
estabelecido no mesmo artigo, a presente 
diretiva não vai além do que é necessário 
para alcançar esses objetivos.

Or. en

Alteração 364
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Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Tendo em conta a importância das 
questões e dos direitos abordados na 
presente diretiva para o mercado interno e 
para os consumidores e os cidadãos da 
União, a presente diretiva deve ser objeto 
de uma análise e revisão aprofundadas, a 
fim permitir ter em conta as consultas e 
participação úteis e aprofundadas dos 
Estados-Membros e de organizações de 
consumidores, jurídicas e empresariais a 
nível da União.

Or. en

Alteração 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

A presente diretiva tem como objetivo
contribuir, através da consecução de um 
elevado nível de proteção do consumidor, 
para o correto funcionamento do mercado 
interno por meio do estabelecimento de
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos ou 
serviços digitais para os consumidores, em 
especial regras de conformidade com o 
contrato, meios de compensação em caso 
de falta da referida conformidade e as 
modalidades de exercício dos mencionados 
meios de compensação, bem como regras 
referentes à alteração dos conteúdos ou 
serviços digitais.
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Or. en

Alteração 366
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece 
determinados requisitos relativos aos
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

A presente diretiva tem como objetivo
contribuir, através da consecução de um 
elevado nível de proteção do consumidor, 
para o correto funcionamento do mercado 
interno por meio do estabelecimento de 
regras comuns sobre os contratos de 
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade com o contrato, 
meios de compensação em caso de falha 
no fornecimento de conteúdos ou serviços 
digitais ou de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração dos conteúdos ou serviços 
digitais ou rescisão dos contratos de longo 
prazo.

Or. en

Alteração 367
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece 
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 

A presente diretiva tem como objetivo 
contribuir para o correto funcionamento 
do mercado interno e para a realização de 
um nível elevado de proteção do 
consumidor, por meio do estabelecimento 
de requisitos comuns relativos aos 
contratos entre fornecedores e 
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conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

consumidores de fornecimento de 
conteúdos e/ou serviços digitais, regras de 
conformidade dos conteúdos digitais com o 
contrato, meios de compensação em caso 
de falta da referida conformidade ou falha 
no fornecimento e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

Or. en

Alteração 368
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece 
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

Por forma a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno e um 
nível elevado e uniforme de proteção dos 
consumidores, a presente diretiva 
estabelece determinados requisitos 
relativos aos contratos de fornecimento de 
conteúdos e serviços digitais para os 
consumidores, em especial regras de 
conformidade dos conteúdos ou serviços 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

Or. ro

Alteração 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

A presente diretiva tem como objetivo a 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros relativas a
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos ou 
serviços digitais para os consumidores, em 
especial regras de conformidade com o 
contrato, meios de compensação em caso 
de falta da referida conformidade e as
modalidades de exercício dos mencionados 
meios de compensação, bem como regras 
referentes à alteração ou rescisão de tais 
contratos.

Or. en

Justificação

Assegurar o alinhamento com a Diretiva relativa aos bens de consumo e a Diretiva relativa 
aos diretos dos consumidores.

Alteração 370
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece 
determinados requisitos relativos aos
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

A presente diretiva estabelece um quadro 
jurídico harmonizado para os contratos de 
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos, 
que garante um alto nível de proteção dos 
consumidores.
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Or. fr

Alteração 371
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece 
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais para os consumidores, em especial 
regras de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato, meios de 
compensação em caso de falta da referida 
conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

A presente diretiva estabelece
determinados requisitos relativos aos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais ou de serviços digitais para os 
consumidores, em especial regras de 
conformidade dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais com o contrato, meios 
de compensação em caso de falta da 
referida conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de 
compensação, bem como regras referentes 
à alteração ou rescisão de tais contratos.

Or. it

Alteração 372
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. «Conteúdos digitais», 1. «Conteúdos digitais», dados 
produzidos e fornecidos em formato 
digital,

Or. fr

Alteração 373
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

Suprimido

Or. fr

Alteração 374
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital,

Or. fr

Alteração 375
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital;

Or. en



PE599.502v01-00 48/174 AM\1117404PT.docx

PT

Alteração 376
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração 377
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

(a) Dados produzidos e fornecidos em 
formato digital, por exemplo, ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações e jogos digitais,

Or. ro

Alteração 378
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um serviço que permite a criação, 
o tratamento ou o armazenamento de 
dados em formato digital, sempre que tais 
dados sejam fornecidos pelo consumidor, 
e

Suprimido
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Or. fr

Alteração 379
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um serviço que permite a criação, 
o tratamento ou o armazenamento de 
dados em formato digital, sempre que tais 
dados sejam fornecidos pelo consumidor, 
e

Suprimido

Or. ro

Alteração 380
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um serviço que permite a criação, 
o tratamento ou o armazenamento de 
dados em formato digital, sempre que tais 
dados sejam fornecidos pelo consumidor, 
e

Suprimido

Or. it

Alteração 381
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um serviço que permite a criação, 
o tratamento ou o armazenamento de 

Suprimido
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dados em formato digital, sempre que tais 
dados sejam fornecidos pelo consumidor, 
e

Or. en

Alteração 382
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um serviço que permite a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados 
em formato digital, sempre que tais dados 
sejam fornecidos pelo consumidor, e

b) Serviço digital que permite a 
criação, o tratamento ou o armazenamento 
de dados em formato digital, sempre que 
tais dados sejam fornecidos pelo 
consumidor, e

Or. en

Alteração 383
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço que permite a partilha 
e qualquer outra interação com os dados 
em formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

Suprimido

Or. fr

Alteração 384
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Um serviço que permite a partilha 
e qualquer outra interação com os dados 
em formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

Suprimido

Or. ro

Alteração 385
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um serviço que permite a partilha 
e qualquer outra interação com os dados 
em formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

Suprimido

Or. it

Alteração 386
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço que permite a partilha 
e qualquer outra interação com os dados 
em formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

Suprimido

Or. en

Alteração 387
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um serviço que permite a partilha e 
qualquer outra interação com os dados em 
formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

c) Serviço digital que permite a 
partilha e qualquer outra interação com os 
dados em formato digital fornecidos por 
outros utilizadores do serviço;

Or. en

Alteração 388
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Serviço digital»,

(a) Um serviço que permite a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados 
em formato digital, sempre que tais dados 
sejam fornecidos pelo consumidor, tais 
como, por exemplo, os serviços de 
armazenamento em nuvem e os serviços 
de hospedagem de arquivos, e

(b) Um serviço que permite a partilha de 
dados em formato digital fornecidos por 
outros utilizadores do serviço e quaisquer 
outras interações com esses dados, tais 
como as redes sociais, os serviços de 
mensagens instantâneas, os sítios Web e 
as plataformas de partilha de ficheiros de 
áudio ou vídeo que não se enquadram no 
âmbito dos serviços de comunicações 
eletrónicas.

Or. it

Alteração 389
Daniel Buda

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Serviço digital»,

(a) Um serviço que permite a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados 
em formato digital, sempre que tais dados 
sejam fornecidos pelo consumidor, e

(b) Um serviço que permite a partilha e
qualquer outra interação com os dados 
em formato digital criados pelo 
consumidor ou por outros utilizadores do 
serviço;

Or. ro

Alteração 390
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Serviço digital»,

a) Um serviço que permite a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados 
em formato digital, sempre que tais dados 
sejam fornecidos pelo consumidor, e

b) Um serviço que permite a partilha e 
qualquer outra interação com os dados 
em formato digital fornecidos por outros 
utilizadores do serviço;

Or. en

Alteração 391
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. «Serviços digitais», qualquer 
atividade económica não assalariada que 
permita a criação, o tratamento, a 
conservação ou a partilha de dados em 
formato digital;

Or. fr

Alteração 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Conteúdo digital incorporado», 
todas as formas de conteúdo digital pré-
instalado num bem.

Or. en

Justificação

À luz das adendas efetuadas por via de outras alterações no sentido de que a presente 
diretiva se aplique a todos os conteúdos digitais, incluindo os conteúdos digitais 
incorporados, no interesse da proteção do consumidor e da clareza, apresenta-se uma 
definição de conteúdo digital incorporado.

Alteração 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Conteúdo digital incorporado», 
um conteúdo digital pré-instalado que 
funciona como parte integrante do bem e 
que não pode ser facilmente desinstalado 
pelo consumidor;
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Or. en

Alteração 394
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. «Conteúdos os serviços digitais 
incorporados», quaisquer conteúdos ou 
serviços digitais pré-instalados que 
funcionem como parte integrante do bem 
físico e não podem ser facilmente 
desinstalados pelo consumidor ou que são 
essenciais à conformidade do bem físico 
com o contrato;

Or. fr

Alteração 395
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Integração», a interligação dos
diferentes componentes de um ambiente 
digital por forma a agir como um todo 
coordenado, em conformidade com a 
finalidade prevista;

2. «Integração», a completa 
interoperabilidade entre os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais fornecidos 
e os diferentes componentes de um 
ambiente digital por forma a que possam 
funcionar como um todo coordenado, em 
conformidade com a finalidade prevista;

Or. it

Alteração 396
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. «Integração», a interligação dos 
diferentes componentes de um ambiente 
digital por forma a agir como um todo 
coordenado, em conformidade com a 
finalidade prevista;

2. «Integração», a interligação e 
incorporação dos diferentes componentes 
do conteúdo digital com os componentes 
do ambiente digital por forma a utilizar o 
conteúdo digital em conformidade com o 
contrato;

Or. en

Alteração 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Conteúdo digital incorporado», 
um conteúdo digital pré-instalado que 
funciona como parte integrante do bem e 
que não pode ser facilmente desinstalado 
pelo consumidor;

Or. en

Alteração 398
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Conteúdo digital incorporado», 
um conteúdo digital na aceção da 
presente diretiva, instalado pelo vendedor, 
produtor ou outra pessoa na cadeia de 
transações, ou com o seu consentimento, 
e que (i) funciona como parte integrante 
do bem e não pode ser facilmente 
desinstalado pelo consumidor médio que 
utiliza este tipo de bem; ou (ii) é 
necessário para a conformidade do bem 
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com o contrato;

Or. en

Alteração 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Conteúdo digital incorporado»: 
um conteúdo digital pré-instalado que 
funciona como parte integrante do bem e 
que não pode ser facilmente desinstalado 
pelo consumidor ou que é necessário para 
a conformidade do bem com o contrato;

Or. en

Alteração 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins relacionados 
com a sua atividade comercial, 
empresarial, artesanal ou profissional;

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins relacionados 
com a sua atividade comercial, 
empresarial, artesanal ou profissional; para 
efeitos da presente diretiva, um 
profissional não fornece conteúdos 
digitais a um consumidor apenas pelo 
facto de fornecer um serviço através do 
qual o conteúdo digital chega ao 
consumidor;

Or. en
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Justificação

Por exemplo, um serviço de plataforma de vídeo em linha para conteúdo gerado pelos 
utilizadores não é um fornecedor ou prestador de conteúdos digitais

Alteração 401
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins relacionados 
com a sua atividade comercial, 
empresarial, artesanal ou profissional;

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins relacionados 
com a sua atividade comercial, 
empresarial, artesanal ou profissional, no 
âmbito de contratos abrangidos pela 
presente diretiva;

Or. en

Alteração 402
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins 
relacionados com a sua atividade 
comercial, empresarial, artesanal ou 
profissional;

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que mediante 
fornecimento conceda acesso a conteúdos 
digitais ou disponibilize conteúdos 
digitais;

Or. en
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Alteração 403
Dennis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Fornecedor», uma pessoa singular 
ou coletiva, independentemente de ser 
pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra 
pessoa em seu nome, para fins relacionados 
com a sua atividade comercial, 
empresarial, artesanal ou profissional;

3. «Fornecedor» ou «vendedor», uma 
pessoa singular ou coletiva, 
independentemente de ser pública ou 
privada, que atue, inclusivamente através 
de qualquer outra pessoa em seu nome, 
para fins relacionados com a sua atividade 
comercial, empresarial, artesanal ou 
profissional;

Or. en

Alteração 404
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Consumidor», uma pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente diretiva, atue com fins que não se 
incluam no âmbito da atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional da 
mesma;

4. «Consumidor», uma pessoa 
singular que, relativamente aos contratos 
abrangidos pela presente diretiva, atue com 
fins que não se incluam no âmbito da 
atividade comercial, industrial, artesanal ou 
profissional da mesma;

Or. en

Alteração 405
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Consumidor», uma pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 

4. «Consumidor», uma pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
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presente diretiva, atue com fins que não se 
incluam no âmbito da atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional da 
mesma;

presente diretiva, atue, principalmente,
com fins que não se incluam no âmbito da 
atividade comercial, industrial, artesanal ou 
profissional da mesma;

Or. en

Alteração 406
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam 
ter direito como compensação pelos 
prejuízos económicos causados no seu 
ambiente digital;

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
económicos causados no seu ambiente 
digital;

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
económicos ou pecuniários causados no 
seu ambiente digital;

Or. en

Alteração 408
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
económicos causados no seu ambiente 
digital;

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos danos 
causados;

Or. en

Alteração 409
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
económicos causados no seu ambiente 
digital;

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
causados no seu ambiente digital;

Or. fr

Alteração 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos prejuízos 
económicos causados no seu ambiente 
digital;

5. «Indemnização», uma quantia em 
dinheiro a que os consumidores possam ter 
direito como compensação pelos danos 
materiais e não materiais;

Or. en



PE599.502v01-00 62/174 AM\1117404PT.docx

PT

Justificação

A fim de assegurar a coerência com o artigo 14.º da Diretiva relativa às viagens organizadas.

Alteração 411
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Preço», o dinheiro que é devido 
pelos conteúdos digitais fornecidos;

Suprimido

Or. en

Alteração 412
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Preço», o dinheiro que é devido 
pelos conteúdos digitais fornecidos;

6. «Preço», o dinheiro ou uma 
representação digital do valor, incluindo 
por via de moeda virtual ou de outra 
contrapartida, como dados, que são 
devidos pelo fornecimento de conteúdos 
ou serviços digitais;

Or. en

Alteração 413
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Preço», o dinheiro que é devido 6. «Preço», o dinheiro ou qualquer 
representação de valor que são devidos
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pelos conteúdos digitais fornecidos; pelos conteúdos digitais fornecidos;

Or. en

Alteração 414
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Preço», o dinheiro que é devido 
pelos conteúdos digitais fornecidos;

6. «Preço», o dinheiro que é devido 
pelos conteúdos digitais ou pelos serviços 
digitais fornecidos;

Or. it

Alteração 415
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Dados pessoais», os dados 
pessoais na aceção do artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [1]

[1] Regulamento (UE) n.º 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1-88).

Or. en

Alteração 416
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Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Dados pessoais ou outros», os 
dados na aceção do artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento n.º 2016/679;

Or. en

Alteração 417
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Dados pessoais», os dados 
pessoais na aceção do artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 2016/679;

Or. en

Alteração 418
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Dados pessoais», os dados 
pessoais na aceção do artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento n.º 2016/679;

Or. en

Alteração 419
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Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Dados como contrapartida», 
dados pessoais ou outros dados fornecidos 
pelo consumidor ao fornecedor no 
contexto da celebração ou execução do 
contrato, incluindo os dados gerados pela 
utilização por parte do consumidor de 
qualquer conteúdo ou serviço digital 
fornecido e que o fornecedor ou um 
terceiro utilizam, com base no 
consentimento do consumidor, ou de 
outra forma.

Or. en

Justificação

Os dados como contrapartida não devem abranger a agregação de dados tornados anónimos 
dos utilizadores com vista a melhorar o conteúdo ou serviço digital, mas apenas a utilização 
de dados como parte integrante de um modelo de rendimento para o próprio fornecedor ou 
para um terceiro.

Alteração 420
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Contrato», um acordo destinado 
a criar obrigações ou outros efeitos 
jurídicos;

Suprimido

Or. en

Alteração 421
Marco Zullo
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e 
qualquer ligação à rede, na medida em que 
estejam sob o controlo do utilizador;

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e os 
serviços digitais e qualquer ligação à rede, 
na medida em que estejam sob o controlo 
do utilizador;

Or. it

Alteração 422
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e 
qualquer ligação à rede, na medida em que 
estejam sob o controlo do utilizador;

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os programas informáticos e 
qualquer ligação à rede utilizados pelo 
consumidor;

Or. en

Alteração 423
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e 
qualquer ligação à rede, na medida em que 
estejam sob o controlo do utilizador;

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, o software, os conteúdos 
digitais e qualquer ligação à rede, na 
medida em que estejam sob o controlo do 
utilizador;

Or. en
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Alteração 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e 
qualquer ligação à rede, na medida em que 
estejam sob o controlo do utilizador;

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, o software, os conteúdos 
digitais e qualquer ligação à rede, na 
medida em que estejam sob o controlo do 
utilizador;

Or. en

Alteração 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático, os conteúdos digitais e 
qualquer ligação à rede, na medida em 
que estejam sob o controlo do utilizador;

8. «Ambiente digital», o equipamento 
informático e os conteúdos digitais, na 
medida em que estejam sob o controlo do 
utilizador;

Or. en

Justificação

Não é possível a um fornecedor ter em conta qualquer ligação à rede de um consumidor ao 
instalar o seu produto, especialmente, à luz do aumento dos dispositivos conectados.

Alteração 426
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração
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9. «Interoperabilidade», a 
capacidade de os conteúdos digitais 
realizarem todas as suas funcionalidades 
em interação com um ambiente digital 
concreto;

Suprimido

Or. fr

Alteração 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

9. «Interoperabilidade», a 
compatibilidade dos conteúdos digitais e 
suas funções com equipamentos e 
programas informáticos normalizados que 
não aqueles em que são fornecidos, 
incluído a possibilidade de os 
consumidores terem acesso digital a 
conteúdos sem terem de recorrer a 
aplicações ou outras tecnologias, a fim de 
converter o conteúdo ao qual pretendem 
ter acesso;

Or. en

Alteração 428
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais legalmente 
adquiridos funcionarem com outros 
produtos ou sistemas existentes ou 
futuros, sem restrições de acesso ou de 
instalação;
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Or. fr

Alteração 429
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

9. «Interoperabilidade», a 
compatibilidade de um conteúdo digital e
suas funcionalidades com um hardware e 
software diferentes dos fornecidos 
inicialmente;

Or. fr

Alteração 430
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais e os serviços 
digitais realizarem todas as suas 
funcionalidades em interação com um
ambiente digital concreto;

Or. it

Alteração 431
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 

9. «Interoperabilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
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as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

as suas funcionalidades em interação com 
equipamentos e software normalizados;

Or. en

Alteração 432
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Interoperabilidade»: a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

9. «Compatibilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

Or. fr

Alteração 433
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. «Compatibilidade», a capacidade 
de os conteúdos digitais realizarem todas 
as suas funcionalidades em interação com 
um ambiente digital concreto;

Or. fr

Alteração 434
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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9-A. «Interoperabilidade de um ficheiro 
de livro digital», a compatibilidade de um 
ficheiro de livro digital e suas 
funcionalidades com hardware e software 
diferentes dos fornecidos inicialmente; 
sem limitações de tempo de duração e 
fornecido exclusivamente em norma 
aberta;

Or. fr

Alteração 435
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. «Norma aberta», formato de dados 
interoperável cujas especificações 
técnicas são públicas e cujo acesso e 
instalação são livres;

Or. fr

Alteração 436
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos digitais;

Suprimido

Or. en

Alteração 437
Daniel Buda
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos digitais;

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos e/ou serviços digitais;

Or. ro

Alteração 438
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos digitais;

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a conteúdos digitais ou a serviços 
digitais ou a disponibilização de conteúdos 
digitais ou de serviços digitais;

Or. it

Alteração 439
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos digitais;

10. «Fornecimento», a concessão de 
acesso a ou a disponibilização de 
conteúdos ou serviços digitais;

Or. fr

Alteração 440
Victor Negrescu
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. «Transação», a compra ou venda 
de algo, tendo também em conta a 
existência de transações gratuitas, em que 
o conteúdo é fornecido gratuitamente;

Or. en

Alteração 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Suporte duradouro», um 
instrumento que possibilite ao consumidor 
ou ao fornecedor armazenar informações 
que lhe sejam pessoalmente dirigidas, de 
uma forma que, no futuro, lhe permita 
aceder às mesmas durante um período 
adequado aos fins a que as informações se 
destinam e que possibilite a reprodução 
inalterada das informações armazenadas.

11. «Suporte corpóreo», um 
instrumento que possibilite ao consumidor 
ou ao fornecedor armazenar informações 
que lhe sejam pessoalmente dirigidas, de 
uma forma que, no futuro, lhe permita 
aceder às mesmas durante um período 
adequado aos fins a que as informações se 
destinam e que possibilite a reprodução 
inalterada das informações armazenadas.

Or. en

Alteração 442
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece os conteúdos ou serviços digitais 
ou um serviço digital ao consumidor ou se 
compromete a fazê-lo e, em contrapartida, 
é pago um preço ou o consumidor fornece
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contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

os seus dados pessoais ou quaisquer outros 
dados em vez de um pagamento de uma 
prestação pecuniária, tanto quanto possível
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 2016/679. O contrato deve 
indicar expressamente quais os dados a 
facultar em troca dos conteúdos 
fornecidos.

Or. en

Alteração 443
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais, 
ou conteúdos digitais incorporados em 
bens, ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados."

Or. en

Alteração 444
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço. O 
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consumidor fornece ativamente outra
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

pagamento como contrapartida que não 
dinheiro, sob a forma de dados pessoais ou 
quaisquer outros dados será tido em conta 
numa próxima revisão da Diretiva no 
sentido de vir a ser incluído na mesma.

Or. en

Justificação

É necessário prosseguir a investigação a fim de determinar se os dados devem ser utilizados 
como contrapartida e se devem ser abarcados pelo âmbito de aplicação da diretiva.

Alteração 445
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, de um pagamento 
monetário.

Or. en

Alteração 446
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ou se compromete a fornecer ao 
consumidor conteúdos ou serviços digitais 
e, em contrapartida, é pago um preço ou 
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consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer
outros dados.

outra contrapartida que não dinheiro, 
como, por exemplo, dados de caráter 
pessoal ou outros dados fornecidos pelo 
consumidor ou recolhidos pelo fornecedor 
ou por uma terceira parte em nome do 
fornecedor.

Or. fr

Alteração 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou um bem com conteúdos digitais 
incorporados ou se compromete a fazê-lo 
e, em contrapartida, é pago um preço.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa aos conteúdos digitais deve aplicar-se a todos os conteúdos digitais 
pagos, incluindo todos os conteúdos digitais incorporados, com vista a proporcionar maior 
clareza aos consumidores e fornecedores sobre o estatuto dos conteúdos digitais fornecidos 
incorporados num bem corpóreo, mas não o conteúdo fornecido gratuitamente, relativamente 
ao qual os consumidores não esperam ou exigem necessariamente o mesmo nível de 
fiabilidade que o do conteúdo pago. A imposição de encargos restritivos aos pequenos 
fornecedores de conteúdos digitais gratuitos constituiria uma resposta desproporcionada às 
questões relativas à compensação que os consumidores enfrentam nalguns países europeus.

Alteração 448
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos ou 
serviços digitais ou se compromete a fazê-
lo e, em contrapartida, é pago um preço ou 
o consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados."

Or. ro

Alteração 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato, nos termos do qual o 
fornecedor fornece ao consumidor 
conteúdos digitais ou um serviço digital 
ou se compromete a fazê-lo, em troca de 
pagamento ou do fornecimento de dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 450
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
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ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

ou serviços digitais ou se compromete a 
fazê-lo e, em contrapartida, é pago um 
preço e/ou o consumidor fornece 
ativamente outra contrapartida que não 
dinheiro, sob a forma de dados pessoais ou 
quaisquer outros dados.

Or. it

Alteração 451
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece voluntariamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais.

Or. fr

Alteração 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ou se compromete a fornecer 
conteúdos ou serviços digitais ao 
consumidor em contrapartida do 
pagamento de um preço e/ou de dados 
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contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

pessoais ou outros dados fornecidos pelo 
consumidor ou recolhidos pelo fornecedor 
ou por um terceiro.

Or. en

Alteração 453
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a 
forma de dados pessoais ou quaisquer 
outros dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço e/ou dados 
pessoais ou quaisquer outros dados de 
valor económico fornecidos pelo 
consumidor ou recolhidos pelo fornecedor 
ou por um terceiro.

Or. ro

Alteração 454
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais.

Or. en
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Alteração 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais.

Or. en

Justificação

Não podem ser considerados como contrapartida «Quaisquer outros dados», uma vez que os 
benefícios e o valor do processamento de quaisquer outros dados resultam, frequentemente, 
de um esforço de colaboração entre utilizadores e fornecedores.

Alteração 456
Inese Vaidere

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais ou quaisquer outros 
dados.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato em que o fornecedor 
fornece ao consumidor conteúdos digitais 
ou se compromete a fazê-lo e, em 
contrapartida, é pago um preço ou o 
consumidor fornece ativamente outra 
contrapartida que não dinheiro, sob a forma 
de dados pessoais.

Or. en
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Alteração 457
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de um produto digital desenvolvido de 
acordo com as especificações do 
consumidor.

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de conteúdos digitais ou de serviços
digitais desenvolvidos de acordo com as 
especificações do consumidor.

Or. it

Alteração 458
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de um produto digital desenvolvido de 
acordo com as especificações do 
consumidor.

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de um conteúdo ou serviço digital 
desenvolvido de acordo com as 
especificações do consumidor.

Or. fr

Alteração 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de um produto digital desenvolvido de 
acordo com as especificações do 

2. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer contrato relativo ao fornecimento 
de um conteúdo digital desenvolvido de 
acordo com as especificações do 
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consumidor. consumidor.

Or. en

Alteração 460
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando for celebrado um contrato 
para o fornecimento de conteúdos 
digitais, este será considerado como um 
contrato de venda.

Or. en

Alteração 461
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º, 
a presente diretiva é aplicável a qualquer 
suporte duradouro que incorpore os 
conteúdos digitais quando utilizado 
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais.

Suprimido

Or. fr

Alteração 462
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3



AM\1117404PT.docx 83/174 PE599.502v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º, 
a presente diretiva é aplicável a qualquer 
suporte duradouro que incorpore os 
conteúdos digitais quando utilizado 
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais.

Suprimido

Or. it

Alteração 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º,
a presente diretiva é aplicável a qualquer 
suporte duradouro que incorpore os 
conteúdos digitais quando utilizado 
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais.

3. A presente diretiva não é aplicável 
a qualquer suporte duradouro que 
incorpore os conteúdos digitais quando 
utilizado exclusivamente como meio de 
transporte dos conteúdos digitais.

Or. en

Alteração 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º, 
a presente diretiva é aplicável a qualquer 
suporte duradouro que incorpore os
conteúdos digitais quando utilizado
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais.

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º, 
a presente diretiva é aplicável aos bens em 
que estão incorporados conteúdos digitais, 
a menos que o fornecedor prove que a 
falta de conformidade está associada ao 
equipamento informático do bem em 
causa. A presente diretiva é também 
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aplicável aos meios corpóreos utilizados
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais, a menos que o 
fornecedor prove que a falta de 
conformidade está associada ao 
equipamento informático do bem em 
causa.

Or. en

Alteração 465
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com exceção dos artigos 5.º e 11.º,
a presente diretiva é aplicável a qualquer 
suporte duradouro que incorpore os
conteúdos digitais quando utilizado 
exclusivamente como meio de transporte 
dos conteúdos digitais.

3. A presente diretiva é aplicável aos 
bens nos quais estão incorporados
conteúdos digitais, a menos que o 
fornecedor prove que a falta de 
conformidade está associada ao 
equipamento informático do bem em 
causa.

Or. en

Alteração 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o conteúdo digital é 
fornecido num suporte corpóreo ou 
incorporado num bem, a presente diretiva, 
com exceção dos artigos 5.º e 11.º, é 
aplicável a qualquer falta de 
conformidade, a menos que o fornecedor 
prove que a falta de conformidade se 
encontra associada ao meio corpóreo ou 
equipamento informático do bem.
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Or. en

Alteração 467
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições da presente diretiva 
são igualmente válidas para conteúdos 
digitais integrados em bens. 
Independentemente das relações 
contratuais específicas, o fornecedor do 
bem em questão é responsável, perante o 
cliente, pelo cumprimento dos seus 
deveres relativamente aos conteúdos 
digitais.

Or. de

Justificação

Os requisitos estabelecidos relativamente à conformidade com o contrato e os direitos legais 
concedidos aos consumidores em caso de falta de conformidade constituem um indicador útil 
e pertinente, devendo, portanto, ser também válidos para os conteúdos digitais integrados em 
bens corpóreos. Para que o consumidor tenha a defesa dos seus direitos facilitada, o 
vendedor do bem deverá assumir a responsabilidade pela falta de conformidade, 
independentemente de quaisquer relações contratuais em separado.

Alteração 468
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva é aplicável a 
todos os contratos de fornecimento nos 
quais estão incorporados conteúdos ou 
serviços digitais, a menos que o 
fornecedor prove que a falta de 
conformidade tem origem no 
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equipamento do bem em causa.

Or. fr

Alteração 469
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva é aplicável aos 
bens nos quais estão incorporados 
conteúdos digitais, a menos que o 
fornecedor prove que a falta de 
conformidade não está associada ao 
equipamento do bem em causa.

Or. it

Alteração 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais incorporados.

Or. en

Alteração 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável Suprimido
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aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, 
na medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados para fins comerciais.

Or. en

Alteração 472
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados para fins comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
estritamente necessários para a execução 
do contrato ou para satisfazer requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados.

Or. en
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Alteração 473
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, 
na medida em que o fornecedor solicite ao
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses
dados para fins comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos casos em que os dados pessoais ou 
outros fornecidos pelo consumidor são 
utilizados pelo fornecedor para cumprir o 
objetivo principal de fornecer a totalidade 
ou parte dos conteúdos ou serviços 
digitais, ou para satisfazer requisitos legais 
aos quais o fornecedor está sujeito, e o 
fornecedor não proceda ao tratamento dos
dados pessoais ou outros para qualquer 
outro fim.

Or. en

Justificação

É necessária maior clareza, uma vez que «os dados cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para satisfazer os requisitos legais» é uma expressão muito 
estrita e os dados poderão ser utilizados para fins comerciais legítimos para além das 
finalidades comerciais.

Alteração 474
Kaja Kallas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
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medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados para fins comerciais.

medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize aqueles dados de modo que 
seja incompatível com aquele propósito. 
Não é também aplicável a dados pessoais 
que o consumidor não forneça de forma 
ativa.

Or. en

Justificação

Não existe um enquadramento jurídico para o tratamento de quaisquer outros dados, pelo 
que a criação de um paralelo entre o tratamento lícito de dados pessoais e quaisquer outros 
dados gera incerteza jurídica. Deve também ser esclarecido que uma relação entre dados 
criada no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados não significa 
necessariamente que tenha sido estabelecida uma relação contratual, o que significa que o 
simples ato de recolha de dados não inscreve essa relação entre dados no âmbito de 
aplicação da diretiva

Alteração 475
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados –
como, por exemplo, fotografias, poemas, 
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a fim de garantir que os conteúdos digitais
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
comerciais.

canções e outras produções dos 
utilizadores – solicitados pelo fornecedor 
ao consumidor a fim de garantir que os 
conteúdos digitais estão em conformidade 
com o contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados para fins comerciais.

Or. it

Alteração 476
Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato ou para cumprir requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados para fins comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a dados pessoais
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
que não sejam comunicados, transferidos, 
partilhados, autorizados ou transmitidos 
de outra forma pelo fornecedor a 
terceiros.

Or. en

Alteração 477
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para 
fins comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais 
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não proceda ao tratamento 
desses dados para outros fins lucrativos.

Or. en

Alteração 478
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor
a fim de garantir que os conteúdos digitais 
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais ou aos serviços 
digitais fornecidos em troca de uma 
contrapartida que não dinheiro, na medida 
em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais 
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
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comerciais.

Or. it

Alteração 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com o 
Regulamento (UE) n.º 2016/679. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais 
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
comerciais.

Or. en

Justificação

É importante tornar mais claro no texto da diretiva que esta não visa anular ou entrar em 
conflito com o Regulamento (UE) n.º 2016/679 relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

Alteração 480
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos digitais fornecidos em troca 
de uma contrapartida que não dinheiro, na 
medida em que o fornecedor solicite ao 
consumidor que forneça dados pessoais 
cujo tratamento é estritamente necessário 
para a execução do contrato ou para 
satisfazer requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados de modo 
incompatível com esse propósito. Não é 
também aplicável a quaisquer dados 
solicitados pelo fornecedor ao consumidor 
a fim de garantir que os conteúdos digitais 
estão em conformidade com o contrato ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não utilize esses dados para fins 
comerciais.

4. A presente diretiva não é aplicável 
aos conteúdos ou serviços digitais 
fornecidos em troca de uma contrapartida 
que não dinheiro, na medida em que o 
tratamento dos dados de caráter pessoal 
ou outros fornecidos pelo consumidor é
necessário para a conclusão ou a execução 
do contrato ou para satisfazer requisitos 
legais, e o fornecedor não utilize esses 
dados de modo incompatível com esse 
propósito. Não é também aplicável a 
quaisquer dados solicitados pelo 
fornecedor ao consumidor a fim de garantir 
que os conteúdos digitais estão em 
conformidade com o contrato ou para 
cumprir requisitos legais, e o fornecedor 
não utilize esses dados para outros fins.

Or. fr

Alteração 481
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando 
o formato digital é utilizado 
principalmente como meio de transporte;

(a) Serviços diferentes do 
fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços digitais;

Or. it

Alteração 482
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando o 
formato digital é utilizado principalmente 
como meio de transporte;

(a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando o 
formato digital é utilizado principalmente 
como meio de transporte, como, por 
exemplo, serviços jurídicos;

Or. de

Justificação

Esta clarificação, num setor que, devido ao facto de a característica distintiva não ser o 
fornecimento de conteúdos digitais, normalmente se enquadra na exceção do artigo 3.º, n.º 5, 
alínea a), permite evitar dificuldades de interpretação e criar clareza jurídica.

Alteração 483
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando
o formato digital é utilizado principalmente 
como meio de transporte;

a) Serviços cujo principal objetivo 
não seja o fornecimento de conteúdos e 
serviços digitais e em que o formato digital 
é utilizado principalmente para o 
fornecimento desses serviços;

Or. en

Alteração 484
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando o 
formato digital é utilizado principalmente 

a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando o 
formato digital é utilizado principalmente 
como meio de transporte, como os serviços 
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como meio de transporte; jurídicos;

Or. ro

Alteração 485
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serviços executados com um 
elemento predominante de intervenção 
humana por parte do fornecedor quando
o formato digital é utilizado principalmente 
como meio de transporte;

a) Serviços em que o formato digital é 
utilizado principalmente como meio de 
transporte ou para a disponibilização 
desse serviço;

Or. en

Alteração 486
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Serviços de interesse geral sem 
caráter económico;

Or. fr

Alteração 487
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Atividades relacionadas com o 
exercício da autoridade pública, nos 
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termos do artigo 45.º do Tratado;

Or. fr

Alteração 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serviços de comunicações 
eletrónicas, conforme definido na Diretiva 
2002/21/CE;

b) Serviços de comunicações 
eletrónicas, conforme definido na Diretiva 
2002/21/CE, com exceção dos serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número abrangidos pela 
presente diretiva;

Or. en

Justificação

Os serviços de comunicação em linha, como o Skype e o WhatsApp, devem ser abrangidos 
pela presente diretiva, especialmente no que diz respeito às regras de conformidade e à 
duração do contrato. Por conseguinte, a alteração visa ter em conta a proposta de diretiva 
da Comissão que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. 
(Reformulação), introduzindo uma exceção à exclusão dos serviços de comunicações 
eletrónicas da Diretiva 2002/21/CE alterada.

Alteração 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A oferta de conteúdos digitais ao 
abrigo de uma licença livre ou aberta, na 
medida em que não existam relações e 
obrigações contratuais, para além da 
observância dos termos da licença.
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Or. en

Alteração 490
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O fornecimento de excertos de 
registos públicos, mantidos por um 
funcionário ou entidade pública sob 
regime de compromisso legal de 
independência ou imparcialidade, não 
exercendo qualquer atividade industrial, 
comercial, artesanal ou profissional, mas 
sim no âmbito do seu exercício soberano 
da justiça.

Or. de

Justificação

Um parágrafo idêntico encontra-se incluído no artigo 3.º da diretiva 2011/83/UE (diretiva 
relativa aos direitos dos consumidores).

Alteração 491
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Serviços que consistem em 
apresentações públicas em que o conteúdo 
digital é um dos elementos da 
representação artística ou do espetáculo, 
como, por exemplo, projeções 
cinematográficas ou espetáculos ao vivo.

Or. fr
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Alteração 492
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica 
ao fornecimento de registos públicos 
mantidos por via eletrónica nem à 
emissão de excertos retirados desses 
registos.

Or. de

Alteração 493
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não é aplicável 
ao fornecimento de extratos digitais dos 
registos públicos.

Or. ro

Alteração 494
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às 
obrigações e aos meios de compensação 
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato de
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais que inclua obrigações contratuais 
adicionais, a presente diretiva é aplicável 
apenas aos direitos, às obrigações e aos 
meios de compensação das partes na 
qualidade de fornecedor e consumidor dos 
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conteúdos ou serviços digitais.

Or. ro

Alteração 495
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às 
obrigações e aos meios de compensação
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato para
fornecimento de conteúdos digitais ou 
serviços digitais, ou outros bens ou 
serviços, a presente diretiva é aplicável 
apenas às obrigações e direitos das partes 
na qualidade de fornecedor e consumidor 
dos conteúdos digitais ou do serviço digital 
em causa.

Or. en

Alteração 496
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às 
obrigações e aos meios de compensação 
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato para o 
fornecimento de conteúdos digitais, que 
inclua outras obrigações contatuais para 
além do fornecimento de conteúdos 
digitais, a presente diretiva é aplicável 
apenas às obrigações e aos meios de 
compensação das partes na qualidade de 
fornecedor e consumidor dos conteúdos 
digitais.

Or. en
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Alteração 497
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às 
obrigações e aos meios de compensação 
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais, a presente diretiva é aplicável 
apenas às obrigações e aos meios de 
compensação das partes na qualidade de 
fornecedor e consumidor dos conteúdos ou 
serviços digitais.

Or. fr

Alteração 498
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às 
obrigações e aos meios de compensação 
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços digitais, a presente diretiva é 
aplicável apenas às obrigações e aos meios 
de compensação das partes na qualidade de 
fornecedor e consumidor dos conteúdos 
digitais.

Or. it

Alteração 499
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração
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6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outros elementos para além do 
fornecimento de conteúdos digitais, a 
presente diretiva é aplicável apenas às
obrigações e aos meios de compensação
das partes na qualidade de fornecedor e 
consumidor dos conteúdos digitais.

6. Se se tratar de um contrato que 
inclua outras obrigações contratuais para 
além do fornecimento de conteúdos 
digitais, a presente diretiva é aplicável 
apenas aos direitos e obrigações das partes 
na qualidade de fornecedor e consumidor 
dos conteúdos digitais.

Or. fr

Alteração 500
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que as disposições da 
presente diretiva forem incompatíveis com 
as de outro instrumento da União que 
regule um setor ou matéria específicos, as 
disposições desse outro instrumento da 
União têm precedência sobre a presente 
diretiva.

7. Sempre que as disposições da 
presente diretiva forem incompatíveis com 
as de outro instrumento da União que 
regule um sector ou matéria específicos, as 
disposições deste outro instrumento da 
União prevalecem e aplicam-se a esses 
setores específicos.

Or. en

Alteração 501
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que as disposições da 
presente diretiva forem incompatíveis com 
as de outro instrumento da União que 
regule um setor ou matéria específicos, as 
disposições desse outro instrumento da 
União têm precedência sobre a presente 
diretiva.

7. Sempre que as disposições da 
presente diretiva forem incompatíveis com 
as de outro instrumento da União que 
regule um setor ou matéria específicos, 
prevalecem as disposições desse outro 
instrumento da União prevalecem.

Or. en
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Alteração 502
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais. 
Os direitos garantidos aos consumidores 
pelo Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE não são prejudicados,
podendo ser exercidos de acordo com as 
condições previstas.

Or. ro

Alteração 503
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

8. Nenhuma disposição da presente 
diretiva ou de qualquer outro ato de 
transposição para o direito nacional reduz 
ou põe em causa a proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais, tal como 
previsto no Regulamento (UE) 2016/679 e 
na Diretiva 2002/58/CE.

Or. en
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Alteração 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais, 
tal como disposto na Diretiva 95/46/CE e 
no Regulamento (UE) n.º 2016/679.

Or. en

Alteração 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção dos dados pessoais, tal como 
disposto no 
Regulamento (UE) n.º 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 506
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

8. A presente diretiva não prejudica a 
proteção dos dados pessoais tal como 
disposto no 
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Regulamento (UE) n.º 2016/679.

Or. en

Alteração 507
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na medida em que não sejam por 
ela reguladas, a presente diretiva não deve 
afetar as disposições gerais do direito 
nacional em matéria de contratos, tais 
como regras relativas à formação, à 
validade ou aos efeitos dos contratos, 
incluindo as consequências da rescisão do 
contrato.

9. Na medida em que não sejam por 
ela reguladas, a presente diretiva não deve 
afetar as disposições gerais do direito 
nacional em matéria de contratos, tais 
como regras relativas à formação, à 
validade ou aos efeitos dos contratos, 
incluindo as consequências da rescisão ou 
da resolução do contrato.

Or. ro

Alteração 508
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Na medida em que não sejam por 
ela reguladas, a presente diretiva não deve 
afetar as disposições gerais do direito 
nacional em matéria de contratos, tais 
como regras relativas à formação, à 
validade ou aos efeitos dos contratos, 
incluindo as consequências da rescisão do 
contrato.

9. A presente diretiva não deve afetar 
as disposições gerais do direito nacional 
em matéria de contratos, tais como regras 
relativas à formação, à validade ou aos 
efeitos dos contratos, incluindo as 
consequências da rescisão do contrato, na 
medida em que não sejam por ela 
reguladas.

Or. en

Alteração 509
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Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido

Nível de harmonização

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou 
menos rigorosas, que tenham por objetivo 
garantir um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Or. en

Alteração 510
Mylène Troszczynski

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou 
menos rigorosas que tenham por objetivo 
garantir um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Disposição que contraria frontalmente o princípio da subsidiariedade. Os Estados–Membros 
devem ser livres de introduzir no seu direito nacional quaisquer disposições que considerem 
importantes no exclusivo interesse da sua população.

Alteração 511
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Dennis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou 
menos rigorosas que tenham por objetivo 
garantir um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Os Estados-Membros podem manter 
disposições mais rigorosas que já estejam 
em vigor para a proteção dos 
consumidores, e a implementação da 
presente diretiva não pode, em 
circunstância alguma constituir 
fundamento para reduzir a proteção dos 
consumidores nos domínios abrangidos 
pelo âmbito da legislação da União. A
presente diretiva não prejudica os direitos 
substantivos e processuais gerais que os 
consumidores podem invocar ao abrigo da 
legislação nacional que rege a 
responsabilidade contratual ou 
extracontratual.

Or. en

Justificação

A harmonização total só pode ser do interesse do público quando se mantiver o mais elevado 
nível de proteção dos consumidores.

Alteração 512
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou 
menos rigorosas que tenham por objetivo 
garantir um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir disposições mais rigorosas
contrárias às previstas na presente diretiva, 
a fim de assegurar um nível mais elevado
de defesa dos consumidores.

Or. en
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Alteração 513
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou menos 
rigorosas que tenham por objetivo garantir 
um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou menos 
rigorosas que tenham por objetivo garantir 
um nível diferente, uniforme, de defesa do 
consumidor.

Or. ro

Alteração 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir disposições contrárias às 
previstas na presente diretiva, 
nomeadamente disposições mais ou menos 
rigorosas que tenham por objetivo garantir 
um nível diferente de defesa do 
consumidor.

Os Estados-Membros não devem introduzir 
disposições contrárias às previstas na 
presente diretiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas que 
tenham por objetivo garantir um nível 
diferente de defesa do consumidor.

Or. en

Justificação

A bem da clareza para os consumidores, os regimes nacionais vigentes que regem as regras 
relativas à oferta de conteúdos digitais não devem ser suspensos ou anulados.

Alteração 515
Marco Zullo
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Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Cláusulas contratuais que prejudicam os 
direitos dos consumidores em matéria de 

proteção dos dados

Uma cláusula contratual relativa ao 
tratamento de dados pessoais fornecidos 
pelo consumidor ao fornecedor ou 
recolhidos pelo fornecedor ou por um 
terceiro em nome do fornecedor no 
contexto da celebração ou execução do 
contrato e que viole qualquer direito 
conferido ao consumidor enquanto titular 
de dados nos termos da Diretiva 95/46/CE 
e do Regulamento (UE) 2016/679, 
incluindo qualquer cláusula que defina a 
funcionalidade, a interoperabilidade ou 
outras características de desempenho do 
conteúdo digital ou serviço digital de 
modo não conforme com a Diretiva 
95/46/CE e o Regulamento (UE) 
2016/679, não é vinculativa para o 
consumidor. O contrato continuará a 
vincular as partes no que se refere às 
demais cláusulas sempre que possa
subsistir sem a cláusula não vinculativa.

Or. it

Alteração 516
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Dever de informação

Antes de o consumidor assinar o contrato 
de fornecimento de conteúdos ou serviços 
digitais, o profissional deve comunicar-
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lhe, de forma clara e compreensível, as 
informações previstas nos artigos 6.º e 8.º 
da Diretiva 2011/83/UE.

Or. fr

Alteração 517
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

A presente diretiva não atenta contra os 
direitos de propriedade intelectual, 
nomeadamente no que respeita aos 
direitos de autor, os direitos e as 
obrigações previstos na diretiva 
2001/29/CE.

Or. fr

Alteração 518
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de conteúdos digitais Fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais

Or. ro

Alteração 519
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título
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Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de conteúdos digitais Fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais

Or. en

Alteração 520
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de conteúdos digitais Fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços digitais

Or. it

Alteração 521
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de conteúdos digitais Fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais

Or. fr

Alteração 522
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais, o 
fornecedor deve fornecer os conteúdos 

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais, o fornecedor deve fornecer os 
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digitais: conteúdos ou serviços digitais:

Or. ro

Alteração 523
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais, o 
fornecedor deve fornecer os conteúdos 
digitais:

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais ou 
de um serviço digital, o fornecedor deve 
fornecer os conteúdos digitais ou o serviço 
digital:

Or. it

Alteração 524
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais, o 
fornecedor deve fornecer os conteúdos 
digitais:

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais, o 
fornecedor deve fornecer os conteúdos 
digitais ao consumidor.

Or. en

Alteração 525
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos digitais, o 
fornecedor deve fornecer os conteúdos 
digitais:

1. Aquando da execução do contrato 
de fornecimento de conteúdos ou serviços
digitais, o fornecedor deve fornecer os 
conteúdos digitais:

Or. fr

Alteração 526
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao consumidor; ou Suprimido

Or. en

Alteração 527
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar 
os conteúdos digitais à disposição do 
consumidor ou que permita ao 
consumidor aceder aos mesmos e que 
tenha sido escolhido pelo consumidor 
para receber os conteúdos digitais.

Suprimido

Or. en

Alteração 528
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos digitais à disposição do 
consumidor ou que permita ao consumidor 
aceder aos mesmos e que tenha sido 
escolhido pelo consumidor para receber os 
conteúdos digitais.

b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos ou serviços digitais à disposição 
do consumidor ou que permita ao 
consumidor aceder aos mesmos e que 
tenha sido escolhido pelo consumidor para 
receber os conteúdos ou serviços digitais;

Or. ro

Alteração 529
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos digitais à disposição do 
consumidor ou que permita ao consumidor 
aceder aos mesmos e que tenha sido 
escolhido pelo consumidor para receber os 
conteúdos digitais.

(b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos digitais ou os serviços digitais à 
disposição do consumidor ou que permita 
ao consumidor aceder aos mesmos e que 
tenha sido escolhido pelo consumidor para 
receber os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais.

Or. it

Alteração 530
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos digitais à disposição do 
consumidor ou que permita ao consumidor 
aceder aos mesmos e que tenha sido 
escolhido pelo consumidor para receber os 

(b) A um terceiro que explore uma 
instalação física ou virtual para colocar os 
conteúdos digitais à disposição do 
consumidor ou que permita ao consumidor 
aceder aos mesmos e que tenha sido 
escolhido pelo consumidor para receber os 
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conteúdos digitais. conteúdos digitais; ou

Or. it

Alteração 531
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A outro terceiro designado pelo 
consumidor.

Or. it

Alteração 532
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas 
situações em que se aplica o n.º 1, alínea 
b), ao terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes.

Or. en

Alteração 533
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas 
situações em que se aplica o n.º 1, alínea 
b), ao terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. A menos que o consumidor e o 
fornecedor tenham acordado em 
contrário, o fornecedor fornece os 
conteúdos ou serviços imediatamente após 
a celebração do contrato sem atrasos 
indevidos. O fornecedor cumpre a sua 
obrigação de fornecimento quando os 
conteúdos ou serviços digitais são 
disponibilizados ou tornados acessíveis ao 
consumidor ou, nas situações em que se 
aplica o n.º 1, alíneas b) ou c), ao terceiro 
escolhido pelo consumidor, consoante 
aplicável.

Or. en

Alteração 534
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas situações 
em que se aplica o n.º 1, alínea b), ao 
terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. Salvo acordo em contrário das 
partes, o fornecedor fornece os conteúdos 
ou serviços digitais sem demora 
injustificada, o mais tardar 30 dias a 
contar da celebração do contrato. 
Considera-se que o fornecimento ocorre 
quando os conteúdos ou serviços digitais 
são fornecidos ao consumidor ou, nas 
situações em que se aplica o n.º 1, 
alínea b), ao terceiro escolhido pelo 
consumidor, consoante o que tiver ocorrido 
primeiro.

Or. ro

Alteração 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são
fornecidos ao consumidor ou, nas 
situações em que se aplica o n.º 1, alínea 
b), ao terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
ou serviços digitais imediatamente após a 
celebração do contrato, salvo acordo em 
contrário das partes. O fornecedor 
cumpriu a sua obrigação de fornecimento
quando os conteúdos ou serviços digitais 
são disponibilizados ou tornados 
acessíveis ao consumidor ou, nas situações 
em que se aplica o n.º 1, alíneas b) ou c), 
ao terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante aplicável.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência com o artigo 18.º, n.º 1, da diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores.

Alteração 536
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas 
situações em que se aplica o n.º 1, alínea 
b), ao terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais no prazo de 
um mês após a celebração do contrato, 
salvo acordo em contrário das partes. 
Considera-se que o fornecimento ocorre 
quando os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais são disponibilizados ao 
consumidor ou, nas situações em que se 
aplica o n.º 1, alínea b), ao terceiro 
escolhido pelo consumidor, consoante o 
que ocorrer primeiro.

Or. it
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Alteração 537
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas situações 
em que se aplica o n.º 1, alínea b), ao 
terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais, sem atrasos indevidos, após a 
celebração do contrato, salvo acordo em 
contrário das partes. Considera-se que o 
fornecimento ocorre quando os conteúdos 
digitais são fornecidos ao consumidor ou, 
nas situações em que se aplica o n.º 1, 
alínea b), ao terceiro escolhido pelo 
consumidor, consoante o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Alteração 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes. Considera-se que o fornecimento 
ocorre quando os conteúdos digitais são 
fornecidos ao consumidor ou, nas situações 
em que se aplica o n.º 1, alínea b), ao 
terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais, sem atrasos indevidos, após a 
celebração do contrato, salvo acordo em 
contrário das partes. Considera-se que o 
fornecimento ocorre quando os conteúdos 
digitais são fornecidos ao consumidor ou, 
nas situações em que se aplica o n.º 1, 
alínea b), ao terceiro escolhido pelo 
consumidor, consoante o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Alteração 539
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Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando o fornecimento de um 
conteúdo ou serviço digital tem lugar 
imediatamente após a celebração do 
contrato, o fornecedor informa 
devidamente o consumidor da perda do 
seu direito de resolução, nos termos do 
artigo 16.º, alínea m), da Diretiva 2011/83 
relativa aos direitos dos consumidores.

Or. fr

Alteração 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O atraso no fornecimento dos 
conteúdos digitais só será imputável ao 
fornecedor se se provar que o mesmo não 
decorre de um problema na plataforma de 
revenda dos conteúdos ou no acesso à 
internet.

Or. fr

Alteração 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 5.º-A

Conformidade dos conteúdos digitais ou 
serviços digitais com o contrato

1. A fim de garantir a conformidade com 
o contrato, os conteúdos ou serviços 
digitais devem também cumprir os 
requisitos previstos nos artigos 6.º, 6.º-A, 
7.º e 8.º.

2. No caso de contratos no âmbito dos 
quais os conteúdos ou serviços digitais 
devam ser fornecidos por um determinado 
período, os conteúdos ou serviços digitais 
devem estar em conformidade com o 
contrato durante toda a duração desse 
período. As interrupções temporárias no 
fornecimento dos conteúdos ou serviços 
digitais que sejam da responsabilidade do 
fornecedor devem ser tratadas como casos 
de não conformidade.

3. Salvo acordo em contrário, os 
conteúdos ou serviços digitais devem ser 
fornecidos em conformidade com a versão 
mais recente dos conteúdos ou serviços 
digitais disponível aquando da celebração
do contrato.

4. O fornecedor deve assegurar que o 
consumidor é notificado e pode dispor das 
atualizações de conteúdos ou serviços 
digitais que sejam necessárias para 
colocar os conteúdos ou serviços digitais 
em conformidade com o contrato. Sempre 
que o consumidor optar por manter a sua 
versão atual dos conteúdos digitais ou do 
serviço digital, essa versão atual deve 
permanecer disponível ou acessível por 
um período de tempo razoável.

Or. en

Justificação

Sugere-se uma estrutura mais legível: O artigo 5.º-A engloba a introdução da conformidade e 
algumas questões horizontais, o artigo 6º. as exigências subjetivas, o artigo 7º.º os requisitos 
objetivos, etc.
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Alteração 542
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos conteúdos digitais com 
o contrato

Conformidade dos conteúdos ou serviços
digitais com o contrato

Or. ro

Alteração 543
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos conteúdos digitais com 
o contrato

Conformidade dos conteúdos ou serviços
digitais com o contrato

Or. en

Alteração 544
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos conteúdos digitais com 
o contrato

Conformidade dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais com o contrato

Or. it

Alteração 545
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
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Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos conteúdos digitais com 
o contrato

Conformidade dos conteúdos ou serviços
digitais ou serviços digitais com o contrato

Or. fr

Alteração 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos conteúdos digitais com 
o contrato

Requisitos de conformidade dos conteúdos 
digitais com o contrato

Or. en

Alteração 547
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O fornecedor deve fornecer ao 
consumidor conteúdos ou serviços digitais 
em conformidade com o contrato.

Or. fr

Alteração 548
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se for caso disso:

1. O contrato inclui todas as 
características relevantes para a avaliação 
da conformidade dos conteúdos ou 
serviços digitais, bem como todas as 
informações pertinentes sobre o 
tratamento de dados pessoais, em 
conformidade com a obrigação prevista 
no Regulamento (UE) n.º 2016/679.

A fim de garantir a conformidade com o 
contrato, os conteúdos digitais devem, se 
for caso disso:

Or. en

Alteração 549
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

23. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se for caso disso:

23. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos ou serviços
digitais devem, se for caso disso:

Or. ro

Alteração 550
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se for caso disso:

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais devem, se for caso disso:

Or. it

Alteração 551
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Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se for caso disso:

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se aplicável:

Or. en

Alteração 552
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem, se for caso disso:

1. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos ou serviços
digitais devem:

Or. fr

Alteração 553
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato;

(a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato ou em 
qualquer comunicação publicitária 
atribuível ao fornecedor, exceto se o
fornecedor fizer prova de não ter tido 
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conhecimento dessa comunicação;

Or. it

Alteração 554
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais 
que façam parte integrante do contrato;

a) Ser da quantidade, qualidade, 
descrição, duração e versão e ter a 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança 
garantidas pelo fornecedor;

Or. fr

Alteração 555
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato;

a) Ser da quantidade, qualidade, 
descrição, duração e versão e ter a 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança, 
conforme exigido pelo contrato 
inclusivamente em quaisquer informações 
pré-contratuais que façam parte integrante 
do contrato;

Or. ro



AM\1117404PT.docx 125/174 PE599.502v01-00

PT

Alteração 556
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato;

a) Ser da quantidade, qualidade, 
descrição do ficheiro, duração e versão e 
ter a funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho como 
a acessibilidade, continuidade e segurança, 
conforme exigido pelo contrato 
inclusivamente em quaisquer informações 
pré-contratuais que façam parte integrante 
do contrato;

Or. fr

Alteração 557
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato;

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração, funcionalidade e compatibilidade
e outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, conforme exigido pelo contrato 
inclusivamente em quaisquer informações 
pré-contratuais que façam parte integrante 
do contrato;

Or. fr

Alteração 558
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, conforme 
exigido pelo contrato inclusivamente em 
quaisquer informações pré-contratuais que 
façam parte integrante do contrato;

a) Ser da quantidade, qualidade, 
duração e versão e ter a funcionalidade e 
outras características como o desempenho,
a acessibilidade, continuidade e segurança, 
conforme exigido pelo contrato 
inclusivamente em quaisquer informações 
pré-contratuais que façam parte integrante 
do contrato;

Or. fr

Alteração 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ser adequados a qualquer 
finalidade específica para a qual o 
consumidor os destine e que tenha sido 
comunicada ao fornecedor no momento 
da celebração do contrato e que o mesmo 
tenha aceitado,

b) Ser conformes com as expectativas 
legítimas do consumidor e ser adequados a 
qualquer finalidade específica para a qual o 
consumidor os destine;

Or. en

Alteração 560
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ser adequados a qualquer 
finalidade específica para a qual o 
consumidor os destine e que tenha sido 
comunicada ao fornecedor no momento da 
celebração do contrato e que o mesmo 
tenha aceitado,

b) Ser adequados a qualquer 
finalidade específica para a qual o 
consumidor os destine e que tenha sido 
comunicada ao fornecedor o mais tardar
no momento da celebração do contrato, e 
que o mesmo tenha aceitado,
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Or. fr

Alteração 561
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ser adequados à finalidade para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, utilizados 
e possuir as características, incluindo a 
funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, que os consumidores podem 
razoavelmente esperar, tomando em 
consideração:

(1) As expetativas legítimas dos 
consumidores;

(2) Quaisquer normas técnicas 
internacionais existentes ou, na ausência 
de normas técnicas, os códigos de conduta 
e boas práticas da indústria aplicáveis; e

(3) As boas práticas existentes relativas à 
segurança dos sistemas de informação e 
do contexto digital;

(4) Qualquer declaração pública realizada 
pelo ou em nome do fornecedor ou de 
outras pessoas em estádios anteriores da 
cadeia de transações, exceto se o 
fornecedor demonstrar que

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa;

ii) aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido 
corrigida e o consumidor foi devidamente 
informado da correção;

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.
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Or. en

Alteração 562
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ser adequados às utilizações 
habitualmente dadas aos conteúdos ou 
serviços do mesmo tipo;

Or. fr

Alteração 563
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Apresentar as qualidades e o 
desempenho habituais nos conteúdos ou 
serviços do mesmo tipo e que o 
consumidor pode razoavelmente esperar, 
atendendo à natureza do conteúdo ou 
serviço e, eventualmente, às declarações 
públicas sobre as suas características 
concretas feitas pelo fornecedor ou por 
um terceiro seu representante, 
nomeadamente na publicidade ou na 
rotulagem.

Or. fr

Alteração 564
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Ser fornecidos juntamente com 
quaisquer instruções e apoio ao cliente 
exigidos pelo contrato, e

Suprimido

Or. en

Alteração 565
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ser fornecidos juntamente com 
quaisquer instruções e apoio ao cliente 
exigidos pelo contrato, e

(c) Ser fornecidos juntamente com 
todos os acessórios, instruções de 
instalação e apoio ao cliente exigidos pelo 
contrato, e

Or. it

Alteração 566
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ser atualizados, tal como 
estipulado no contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 567
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração
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d) Ser atualizados, tal como estipulado 
no contrato.

d) Ser atualizados, tal como estipulado 
no contrato, nas informações pré-
contratuais, na publicidade ou na 
rotulagem.

Or. fr

Alteração 568
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Corresponder às expectativas 
legítimas dos consumidores.

Or. ro

Alteração 569
Virginie Rozière

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um 
modo claro e abrangente, os requisitos 
relativos aos conteúdos digitais nos 
termos do n.º 1, os conteúdos digitais 
devem ser adequados à finalidade para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, 
utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, tomando em consideração:

Suprimido

a) Se o conteúdo digital é fornecido em 
troca de um preço ou outra contrapartida 
que não dinheiro,

b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas internacionais existentes ou, na 
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ausência de normas técnicas, os códigos 
de conduta e boas práticas da indústria 
aplicáveis;

c) Qualquer declaração pública realizada 
pelo ou em nome do fornecedor ou de 
outras pessoas em estádios anteriores da 
cadeia de transações, exceto se o 
fornecedor demonstrar que,

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa,

ii) aquando da celebração do contrato, a 
declaração em causa já tinha sido 
corrigida,

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.

Or. fr

Alteração 570
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um 
modo claro e abrangente, os requisitos 
relativos aos conteúdos digitais nos 
termos do n.º 1, os conteúdos digitais 
devem ser adequados à finalidade para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, 
utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, tomando em consideração:

Suprimido

(a) Se o conteúdo digital é fornecido em 
troca de um preço ou outra contrapartida 
que não dinheiro;
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(b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas internacionais existentes ou, na 
ausência de normas técnicas, os códigos 
de conduta e boas práticas da indústria 
aplicáveis; e

(c) Qualquer declaração pública realizada 
pelo ou em nome do fornecedor ou de 
outras pessoas em estádios anteriores da 
cadeia de transações, exceto se o 
fornecedor demonstrar que,

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa,

ii) aquando da celebração do contrato, a 
declaração em causa já tinha sido 
corrigida,

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.

Or. it

Alteração 571
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um 
modo claro e abrangente, os requisitos 
relativos aos conteúdos digitais nos 
termos do n.º 1, os conteúdos digitais 
devem ser adequados à finalidade para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, 
utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, tomando em consideração:

Suprimido

a) Se o conteúdo digital é fornecido em 
troca de um preço ou outra contrapartida 
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que não dinheiro,

b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas internacionais existentes ou, na 
ausência de normas técnicas, os códigos 
de conduta e boas práticas da indústria 
aplicáveis; e

c) Qualquer declaração pública realizada 
pelo ou em nome do fornecedor ou de 
outras pessoas em estádios anteriores da 
cadeia de transações, exceto se o 
fornecedor demonstrar que

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa,

ii) aquando da celebração do contrato, a 
declaração em causa já tinha sido 
corrigida,

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.

Or. en

Alteração 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade para a qual os conteúdos 
digitais com a mesma descrição seriam, 
normalmente, utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança, 
tomando em consideração:

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade para a qual os conteúdos 
digitais com a mesma descrição seriam, 
normalmente, utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança e 
cumprir as normas que o consumidor 
possa razoavelmente esperar, tomando em 



PE599.502v01-00 134/174 AM\1117404PT.docx

PT

consideração:

Or. en

Justificação

As expectativas dos consumidores variam muito em função do tipo e da utilização dos 
conteúdos e serviços digitais e devem, por conseguinte, ser objetivamente determinadas, 
atendendo à natureza e finalidade do contrato, às circunstâncias do caso, nomeadamente à 
luz da evolução rápida dos modelos de negócios das empresas do setor digital e do ritmo 
acelerado da inovação dos conteúdos e serviços digitais e dos usos e práticas das partes em 
questão

Alteração 573
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade para a qual os conteúdos 
digitais com a mesma descrição seriam, 
normalmente, utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança, 
tomando em consideração:

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade que os consumidores 
poderiam razoavelmente esperar ou para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, utilizados, 
incluindo a sua funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, tomando em 
consideração:

Or. en

Alteração 574
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade para a qual os conteúdos 
digitais com a mesma descrição seriam, 
normalmente, utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características de desempenho como a 
acessibilidade, continuidade e segurança, 
tomando em consideração:

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um modo 
claro e abrangente, os requisitos relativos 
aos conteúdos digitais nos termos do n.º 1, 
os conteúdos digitais devem ser adequados 
à finalidade para a qual os conteúdos 
digitais com a mesma descrição seriam, 
normalmente, utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade e outras características 
como o desempenho, a acessibilidade, 
continuidade e segurança, tomando em 
consideração:

Or. fr

Alteração 575
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o conteúdo digital é fornecido 
em troca de um preço ou outra 
contrapartida que não dinheiro,

Suprimido

Or. de

Alteração 576
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o conteúdo digital é fornecido 
em troca de um preço ou outra 
contrapartida que não dinheiro,

Suprimido

Or. en
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Alteração 577
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o conteúdo digital é fornecido 
em troca de um preço ou outra 
contrapartida que não dinheiro,

Suprimido

Or. en

Alteração 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o conteúdo digital é fornecido 
em troca de um preço ou outra
contrapartida que não dinheiro,

a) A interoperabilidade que o 
consumidor pode razoavelmente esperar 
de um ficheiro eletrónico fornecido por 
um período de tempo ilimitado exige, 
independentemente das disposições do 
contrato, que este ficheiro eletrónico seja
fornecido apenas num formato aberto. O 
fornecedor de tal ficheiro, que utilize 
medidas tecnológicas de proteção próprias 
deve disponibilizar aos outros 
fornecedores de ficheiros ou serviços 
digitais que o solicitem as informações 
necessárias para efeitos de 
interoperabilidade. Não deve impor outras 
limitações em matéria de equipamento ou 
software que impeçam o acesso e a 
utilização de um ficheiro num ambiente 
digital diferente daquele em que foi 
fornecido, o que significa que os 
consumidores podem aceder a conteúdos 
digitais sem terem de utilizar aplicações 
ou outras tecnologias para converter o 
conteúdo a que pretendem ter acesso.
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Or. en

Alteração 579
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se for caso disso, quaisquer 
normas técnicas internacionais existentes 
ou, na ausência de normas técnicas, os 
códigos de conduta e boas práticas da 
indústria aplicáveis; e

Suprimido

Or. en

Alteração 580
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas internacionais existentes ou, na 
ausência de normas técnicas, os códigos de 
conduta e boas práticas da indústria 
aplicáveis; e

b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas existentes ou, na ausência de 
normas técnicas, os códigos de conduta e 
boas práticas da indústria aplicáveis; e

Or. en

Alteração 581
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) não tinha conhecimento nem 
podia razoavelmente esperar-se que 

Suprimido
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tivesse conhecimento da declaração em 
causa,

Or. en

Alteração 582
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) aquando da celebração do 
contrato, a declaração em causa já tinha 
sido corrigida,

Suprimido

Or. en

Alteração 583
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.

Suprimido

Or. en

Alteração 584
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 
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fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais devem estar em 
conformidade com o contrato durante toda 
a duração desse período.

fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais devem estar em 
conformidade com o contrato durante toda 
a duração desse período. Os conteúdos 
digitais que estejam integrados em bens, 
deverão ser obrigatoriamente atualizados 
pelo fornecedor durante a vida útil 
normal desse bem, se e na medida em que 
tal seja necessário para o seu uso 
apropriado no cumprimento das 
disposições legais em vigor.

Or. de

Justificação

Os requisitos estabelecidos relativamente à conformidade com o contrato e os direitos legais 
concedidos aos consumidores em caso de falta de conformidade constituem um indicador útil 
e pertinente, devendo, portanto, ser também válidos para os conteúdos digitais integrados em 
bens corpóreos. Para que o consumidor tenha a defesa dos seus direitos facilitada, o 
vendedor do bem deverá assumir a responsabilidade pela falta de conformidade, 
independentemente de quaisquer relações contratuais em separado que existam entre o 
consumidor e o fornecedor do conteúdo digital.

Alteração 585
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 
fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais devem estar em 
conformidade com o contrato durante toda 
a duração desse período.

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos ou serviços digitais 
devem ser fornecidos por um determinado 
período, os conteúdos ou serviços digitais 
incluindo, sempre que necessário, 
atualizações de segurança a fornecer pelo 
fornecedor, devem estar em conformidade 
com o contrato durante toda a duração 
desse período.

Or. en

Alteração 586
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Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 
fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais devem estar em 
conformidade com o contrato durante toda 
a duração desse período.

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos ou serviços digitais 
devem ser fornecidos por um determinado 
período, os conteúdos ou serviços digitais 
devem estar em conformidade com o 
contrato durante toda a duração desse 
período.

Or. en

Alteração 587
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 
fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais devem estar em 
conformidade com o contrato durante toda 
a duração desse período.

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser 
fornecidos por um determinado período, os 
conteúdos digitais ou os serviços digitais
devem estar em conformidade com o 
contrato durante toda a duração desse 
período.

Or. it

Alteração 588
Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Se o conteúdo digital for fornecido 
durante um período de tempo 
determinado e se o conteúdo digital 
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estiver incorporado num bem, o 
fornecedor do bem deve assegurar que o 
conteúdo digital incorporado permanece 
em conformidade com o contrato, tal 
como estipulado no n.º 1 do presente 
artigo ou se adequam à finalidade na 
aceção do n.º 2 do presente artigo, 
incluindo a atualização dos conteúdos 
digitais incorporados, tal como o 
consumidor pode esperar dada a natureza 
do bem e do contrato, a contrapartida 
fornecida pelo consumidor e os potenciais 
riscos de segurança.

Or. en

Alteração 589
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo acordo em contrário, os 
conteúdos digitais devem ser fornecidos 
em conformidade com a versão mais 
recente dos conteúdos digitais disponível 
aquando da celebração do contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo acordo em contrário, os 
conteúdos digitais devem ser fornecidos 
em conformidade com a versão mais 
recente dos conteúdos digitais disponível 
aquando da celebração do contrato.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A versão fornecida deve ser a acordada entre o fornecedor e o consumidor com base em 
requisitos técnicos e na interoperabilidade do conteúdo com o ambiente digital do 
consumidor.

Alteração 591
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo acordo em contrário, os 
conteúdos digitais devem ser fornecidos 
em conformidade com a versão mais 
recente dos conteúdos digitais disponível 
aquando da celebração do contrato.

4. Salvo acordo em contrário, os 
conteúdos ou serviços digitais devem ser 
fornecidos em conformidade com a versão 
mais recente dos conteúdos ou serviços
digitais disponível aquando da celebração 
do contrato.

Or. en

Alteração 592
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando o contrato se refere a 
conteúdos culturais, e portanto, 
necessariamente, a obras protegidas pelos 
direitos de autor, a conformidade do 
contrato implica o respeito da totalidade
das legislações de proteção dos direitos de 
autor.

Or. fr

Alteração 593
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Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º.

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos ou serviços
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º e respeitar o 
princípio da proteção de dados desde a 
conceção e por defeito tal como 
estabelecido no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º 2016/679.

Or. en

Alteração 594
Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º.

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos ou serviços
digitais ou serviços digitais devem também 
cumprir os requisitos previstos nos 
artigos 6.º-A, 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 595
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
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previstos nos artigos 7.º e 8.º. previstos nos artigos 6.º-A, 7.º e 8.º.

Or. it

Alteração 596
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º.

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos no artigo 7.º.

Or. fr

Alteração 597
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º.

5. A fim de garantir a conformidade 
com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos no artigo 7.º.

Or. fr

Alteração 598
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de garantir a conformidade 5. A fim de garantir a conformidade 
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com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º.

com o contrato, os conteúdos digitais 
devem também cumprir os requisitos 
previstos no artigo 7.º.

Or. fr

Alteração 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As partes no contrato podem 
acordar desviar-se dos critérios objetivos 
exigidos nos termos dos n.ºs 1 e 3, desde 
que, no momento da celebração do 
contrato, o consumidor conheça esta 
característica específica do conteúdo 
digital e tenha concordado expressamente 
com a mesma aquando da celebração do 
contrato.

Or. en

Alteração 600
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Critérios de conformidade dos conteúdos 
digitais ou dos serviços digitais

1. Os conteúdos digitais ou os serviços 
digitais devem:

(a) Ser adequados a qualquer uso 
específico que tenha sido comunicado ao 
vendedor no momento da celebração do 
contrato, exceto quando as circunstâncias 
revelem que o comprador não confiou, ou 
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não era razoável que confiasse, nas 
competências e discernimento do 
vendedor;

(b) Ser adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais com as 
mesmas características;

(c) Ser fornecidos juntamente com os 
acessórios, as instruções de instalação ou 
instruções de outro tipo exigidas pelo 
contrato;

(d) Apresentar as qualidades e 
características indicadas em quaisquer 
informações pré-contratuais ou na 
comunicação publicitária;

2. Na medida em que o contrato não 
estabelecer, quando aplicável, de um 
modo claro e abrangente, os requisitos 
relativos aos conteúdos digitais nos 
termos do n.º 1, os conteúdos digitais 
devem ser adequados à finalidade para a 
qual os conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam, normalmente, 
utilizados, incluindo a sua 
funcionalidade, interoperabilidade e 
outras características de desempenho 
como a acessibilidade, continuidade e 
segurança, tomando em consideração:

(a) Se o conteúdo digital é fornecido em 
troca de um preço ou outra contrapartida 
que não dinheiro;

(b) Se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas internacionais existentes ou, na 
ausência de normas técnicas, os códigos 
de conduta e boas práticas da indústria 
aplicáveis; e

(c) Qualquer declaração pública realizada 
pelo ou em nome do fornecedor ou de 
outras pessoas em estádios anteriores da 
cadeia de transações, exceto se o 
fornecedor demonstrar que:

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa,
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ii) aquando da celebração do contrato, a 
declaração em causa já tinha sido 
corrigida,

iii) a decisão de adquirir os conteúdos 
digitais não poderia ter sido influenciada 
pela declaração.

Or. it

Alteração 601
Eva Maydell

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Requisitos objetivos de conformidade com 
o contrato

1. Os conteúdos digitais ou serviços 
digitais devem, se for caso disso:

a) Ser adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os conteúdos 
digitais com a mesma descrição tendo em 
conta, se for caso disso, quaisquer normas 
técnicas existentes ou, na ausência de 
normas técnicas, os códigos de conduta e 
boas práticas da indústria aplicáveis;

a) Ser fornecidos juntamente com 
quaisquer acessórios, instruções e apoio 
ao cliente exigidos pelo contrato; e

b) Possuir as qualidades, a 
funcionalidade, a interoperabilidade e 
outras características de desempenho, 
como acessibilidade, continuidade e 
segurança, que são normais em conteúdos 
ou serviços digitais do mesmo tipo e que o 
consumidor pode razoavelmente esperar 
dada a natureza do conteúdo ou serviço 
digital, tendo em conta qualquer 
declaração pública realizada pelo ou em 
nome do fornecedor ou de outras pessoas 
em estádios anteriores da cadeia de 
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transações, exceto se o fornecedor 
demonstrar que:

i) não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da declaração em causa,

ii) aquando da celebração do contrato, a 
declaração em causa já tinha sido 
corrigida,

iii) a decisão de adquirir os conteúdos ou 
serviços digitais não poderia ter sido 
influenciada pela declaração.

c) Ser atualizados a fim de se adequarem 
aos fins a que se destinam e que o 
consumidor pode razoavelmente esperar 
dada a natureza do conteúdo ou serviço 
digital.

(2) Os conteúdos ou serviços digitais 
devem ser fornecidos em conformidade 
com a versão mais recente dos conteúdos 
ou serviços digitais disponíveis aquando 
da celebração do contrato.

Or. en

Alteração 602
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Integração dos conteúdos digitais Integração dos conteúdos ou serviços
digitais

Or. en

Alteração 603
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que o conteúdo digital for 
incorretamente integrado no ambiente 
digital do consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade dos conteúdos digitais, se:

Sempre que os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais forem incorretamente 
integrados no ambiente digital do 
consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais, se:

Or. it

Alteração 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o conteúdo digital for 
incorretamente integrado no ambiente 
digital do consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade dos conteúdos digitais, se:

Sempre que o conteúdo ou serviço digital 
for incorretamente integrado no ambiente 
digital do consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade com o contrato se:

Or. en

Alteração 605
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o conteúdo digital for 
incorretamente integrado no ambiente 
digital do consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade dos conteúdos digitais, se:

Sempre que o conteúdo ou serviço digital 
for incorretamente integrado no ambiente 
digital do consumidor, qualquer falta de 
conformidade resultante da integração 
incorreta é considerada como falta de 
conformidade com o contrato se:
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Or. en

Alteração 606
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os conteúdos digitais tiverem sido 
integrados pelo fornecedor ou sob a 
responsabilidade do fornecedor; ou

a) Os conteúdos ou serviços digitais 
tiverem sido integrados pelo fornecedor ou 
sob a responsabilidade do fornecedor; ou

Or. en

Alteração 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os conteúdos digitais tiverem sido 
integrados pelo fornecedor ou sob a 
responsabilidade do fornecedor; ou

a) Os conteúdos ou serviços digitais 
tiverem sido integrados pelo fornecedor ou 
sob a responsabilidade do fornecedor; ou

Or. en

Alteração 608
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os conteúdos digitais tiverem sido 
integrados pelo fornecedor ou sob a 
responsabilidade do fornecedor; ou

(a) Os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais tiverem sido integrados 
pelo fornecedor ou sob a responsabilidade 
do fornecedor; ou
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Or. it

Alteração 609
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os conteúdos digitais se destinarem 
a serem integrados pelo consumidor e a 
integração incorreta se ficar a dever a 
deficiências nas instruções de integração, 
sempre que essas instruções tiverem sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea c), ou devessem ter sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 2.

b) Os conteúdos ou serviços digitais 
se destinarem a serem integrados pelo 
consumidor e a integração incorreta se 
ficar a dever a deficiências nas instruções 
de integração, sempre que essas instruções 
tiverem sido fornecidas em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 1, alínea a) ou 
devessem ter sido fornecidas em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c).

Or. en

Alteração 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os conteúdos digitais se destinarem 
a serem integrados pelo consumidor e a 
integração incorreta se ficar a dever a 
deficiências nas instruções de integração, 
sempre que essas instruções tiverem sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea c), ou devessem ter sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º n.º 2.

b) Os conteúdos ou serviços digitais 
se destinarem a serem integrados pelo 
consumidor e a integração incorreta se 
ficar a dever a deficiências nas instruções 
de integração, sempre que essas instruções 
tiverem sido fornecidas em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 1, alínea b) ou 
devessem ter sido fornecidas em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1,
alínea c).

Or. en
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Alteração 611
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os conteúdos digitais se destinarem 
a serem integrados pelo consumidor e a 
integração incorreta se ficar a dever a 
deficiências nas instruções de integração, 
sempre que essas instruções tiverem sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea c), ou devessem ter sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 2.

b) Os conteúdos digitais se destinarem 
a serem integrados pelo consumidor e a 
integração incorreta se ficar a dever a 
deficiências nas instruções de integração, 
sempre que essas instruções tiverem sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea c), ou devessem ter sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 612
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os conteúdos digitais se destinarem 
a serem integrados pelo consumidor e a 
integração incorreta se ficar a dever a 
deficiências nas instruções de integração, 
sempre que essas instruções tiverem sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea c), ou devessem ter sido 
fornecidas em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 2.

(b) Os conteúdos digitais ou os 
serviços digitais se destinarem a serem 
integrados pelo consumidor e a integração 
incorreta se ficar a dever a deficiências nas 
instruções de integração, sempre que essas 
instruções tiverem sido fornecidas em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, alínea 
c), ou devessem ter sido fornecidas em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 613
Jean-Marie Cavada
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Assim, tendo em conta o que precede, é 
indispensável que o fornecedor e o 
consumidor se assegurem, antes da 
celebração do contrato, da 
compatibilidade dos conteúdos com o 
ambiente digital do consumidor.

Or. fr

Alteração 614
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Interoperabilidade dos livros digitais

1. Um livro digital fornecido sem limite de 
tempo deve ser interoperável, e portanto 
ser fornecido exclusivamente num 
formato aberto.

2. Se o fornecedor utiliza medidas 
técnicas de proteção, deve disponibilizar 
as informações necessárias à 
interoperabilidade aos outros 
fornecedores de ficheiros de livros digitais 
que lhas solicitem.

Or. fr

Alteração 615
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros deste tipo, incluindo em 
matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato, sem práticas que possam impedir 
o consumidor do uso conforme com o 
contrato.

Or. de

Justificação

Nos termos da formulação atual, os conteúdos digitais têm de estar isentos de quaisquer 
direitos. É, no entanto, suficiente que estejam isentos de direitos contraditórios entre si.

Alteração 616
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados
em conformidade com o contrato.

1. Os conteúdos ou serviços digitais 
devem estar isentos de quaisquer 
restrições resultantes de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, que possam 
impedir o consumidor de utilizar os 
conteúdos ou serviços digitais em 
conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
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Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados
em conformidade com o contrato.

1. Os conteúdos ou serviços digitais 
devem estar isentos de quaisquer 
restrições resultantes de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, que possam 
impedir o consumidor de utilizar os 
conteúdos ou serviços digitais em 
conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 618
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem respeitar os direitos de terceiros, 
incluindo em matéria de propriedade 
intelectual.

Or. fr

Alteração 619
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 

1. No momento em que os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais forem 
fornecidos ao consumidor, devem estar 
isentos de quaisquer direitos de terceiros, 
incluindo em matéria de propriedade 
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conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

intelectual, de modo a que os conteúdos 
digitais possam ser utilizados em 
conformidade com o contrato.

Or. it

Alteração 620
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
não devem violar quaisquer direitos de 
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.
.

Or. en

Alteração 621
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
não devem infringir quaisquer direitos de 
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

Or. fr
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Alteração 622
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem estar isentos de quaisquer direitos 
de terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

1. No momento em que os conteúdos 
digitais forem fornecidos ao consumidor, 
devem respeitar todos os direitos de 
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

Or. fr

Alteração 623
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 624
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve assegurar-se de que os 
conteúdos digitais fornecidos ao 
consumidor respeitam os direitos de 
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual.

Or. fr

Alteração 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
direitos decorrentes dos termos de uma 
licença, que possam impedir o 
consumidor de utilizar os conteúdos ou 
serviços digitais em conformidade com o 
contrato.

Or. en

Alteração 626
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
ou os serviços digitais forem fornecidos 
por um determinado período, o fornecedor, 
durante esse período, deve manter os 
conteúdos digitais ou os serviços digitais
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

Or. it

Alteração 627
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de 
quaisquer violações de direitos de 
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 628
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve assegurar-se de que os 
conteúdos digitais fornecidos ao 
consumidor não infringem quaisquer 
direitos de terceiros, incluindo em matéria 
de propriedade intelectual, de modo a que 
os conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

Or. fr

Alteração 629
Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve manter os conteúdos digitais 
fornecidos ao consumidor isentos de
quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
em matéria de propriedade intelectual, de 
modo a que os conteúdos digitais possam 
ser utilizados em conformidade com o 
contrato.

2. Sempre que os conteúdos digitais 
forem fornecidos por um determinado 
período, o fornecedor, durante esse 
período, deve assegurar-se de que os 
conteúdos digitais fornecidos ao 
consumidor respeitam os direitos dos
terceiros, incluindo em matéria de 
propriedade intelectual, de modo a que os 
conteúdos digitais possam ser utilizados 
em conformidade com o contrato.

Or. fr

Alteração 630
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer falha do fornecedor em 
garantir de que tais conteúdos digitais 
estejam isentos de qualquer direito de 
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terceiros não pode levar à rescisão do 
contrato, caso o consumidor não tenha 
dado o seu consentimento a essa rescisão.

Or. en

Alteração 631
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Momento relevante para determinar a 
conformidade com o contrato

1. O vendedor é responsável por qualquer 
falta de conformidade com o contrato que 
exista no momento em que:

(a) O consumidor ou um terceiro por ele 
designado que não seja o transportador 
toma posse material dos conteúdos 
digitais ou dos serviços digitais, ou

(b) Os conteúdos digitais ou os serviços 
digitais são entregues ao transportador 
escolhido pelo consumidor, se este não 
tiver sido proposto pelo vendedor ou se o 
vendedor não propuser qualquer meio de 
transporte.

2. Nos casos em que os bens tenham sido 
instalados pelo vendedor, ou sob sua 
responsabilidade, o momento em que a 
instalação se encontra concluída deve ser 
considerado o momento em que o 
consumidor tomou posse material dos 
bens. Nos casos em que os conteúdos 
digitais ou os serviços digitais tenham 
sido concebidos para ser instalados pelo 
consumidor, o momento em que se 
considere que o consumidor dispôs de um 
prazo razoável para a instalação, mas, em 
qualquer caso, o mais tardar 30 dias após 
a data indicada no n.º 1, deve ser 
considerado o momento em que o 
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consumidor tomou posse material dos 
bens.

3. Qualquer falta de conformidade com o 
contrato que se manifeste no prazo de dois 
anos a contar da data indicada nos n.ºs 1 
e 2 considera-se como existente nessas 
datas, a menos que tal seja incompatível 
com a natureza dos conteúdos digitais ou 
dos serviços digitais, ou com a natureza 
da falta de conformidade.

Or. it

Alteração 632
Axel Voss, Eva Maydell

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Momento relevante para determinar a 
conformidade com o contrato

O fornecedor deve ser responsável por 
qualquer falta de conformidade com o 
contrato que exista no momento em que:

a) Um consumidor ou um terceiro 
indicado pelo consumidor e que não seja 
o transportador tenha adquirido a posse 
material de um meio corpóreo no qual o 
conteúdo ou o serviço digital esteja 
incorporado,

b) O meio corpóreo no qual os conteúdos 
ou serviços digitais são incorporados é 
entregue ao transportador escolhido pelo 
consumidor, sempre que este não tenha 
sido proposto pelo fornecedor ou se o 
fornecedor não propuser qualquer meio 
de transporte, sem prejuízo dos direitos do 
consumidor em relação ao transportador,

c) Um consumidor ou um terceiro, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1, tenha obtido o 
controlo do conteúdo ou serviço digital, 
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ou

d) O serviço ou conteúdo digital foi 
fornecido em conformidade com o artigo 
5.º, caso o controlo do conteúdo ou 
serviço digital não possa ser obtido.

Or. en

Alteração 633
Dennis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Momento relevante para determinar a 
conformidade com o contrato

1. O vendedor deve ser responsável por 
qualquer falta de conformidade com o 
contrato que exista no momento em que:

a) O consumidor, ou um terceiro indicado 
pelo consumidor, que não seja o 
transportador, tenha adquirido a posse 
material dos bens; ou

b) Os bens são entregues ao transportador 
escolhido pelo consumidor, sempre que 
este não tenha sido proposto pelo 
vendedor.

2. Nos casos em que os bens tenham sido 
instalados pelo vendedor, ou sob sua 
responsabilidade, o momento em que a 
instalação se encontra concluída deve ser 
considerado o momento em que o 
consumidor adquiriu a posse material dos 
bens. Nos casos em que os bens tenham 
sido instalados pelo consumidor, após um 
período de 30 dias, deve ser considerado 
como o momento em que o consumidor 
adquiriu a posse material dos bens.

Or. en
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Alteração 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Garantias comerciais

1. Qualquer garantia comercial deve ser 
vinculativa para o garante nos termos das 
condições previstas:

a) Na informação pré-contratual 
fornecida pelo vendedor, incluindo 
qualquer declaração pré-contratual que 
integre o contrato;

b) Na publicidade divulgada aquando ou 
antes da celebração do contrato; e

c) Na declaração de garantia.

2. A declaração de garantia deve ser 
disponibilizada por escrito ou figurar num 
suporte duradouro e ser redigida em 
termos claros e compreensíveis. Deve 
incluir o seguinte:

a) Uma declaração clara dos direitos 
legais do consumidor, conforme previstos 
na presente diretiva, e uma clara 
indicação de que esses direitos não são 
afetados pela garantia comercial; e

b) As condições da garantia comercial 
que vão para além dos direitos legais do 
consumidor, informações sobre a 
duração, a possibilidade de transferência, 
o âmbito territorial e a existência de 
eventuais encargos que o consumidor 
possa incorrer para beneficiar da garantia 
comercial, o nome e endereço do garante 
e, se for diferente do garante, a pessoa 
contra quem qualquer reclamação deve 
ser efetuada e o procedimento pelo qual a 
reclamação deve ser efetuada.
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Or. en

Alteração 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º

Garantias comerciais para a vida útil

1. O produtor de um bem técnico, no qual 
o conteúdo digital ou um serviço digital é 
incorporado, deve garantir ao consumidor 
a adequação do produto à sua expectativa 
de vida útil mínima previsível e indicar a 
duração dessa vida útil. O prazo indicado 
não deve ser inferior ao período de 
prescrição legal do Estado-Membro em 
que o consumidor tem a sua residência 
habitual e deve refletir as expetativas de 
um consumidor razoável e habitual.

2. Sempre que o produtor não cumpra as 
suas obrigações nos termos do n.º 1, terá 
as mesmas obrigações para com o 
consumidor que o fornecedor.

Or. en

Alteração 636
Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo.º 9 Suprimido

Ónus da prova
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1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no 
momento indicado no artigo 10.º.

2. O n.º 1 não se aplica se o fornecedor 
demonstrar que o ambiente digital do 
consumidor não é compatível com a 
interoperabilidade e outros requisitos 
técnicos dos conteúdos digitais, sempre 
que o fornecedor tenha informado o 
consumidor acerca de tais requisitos antes 
da celebração do contrato.

3. O consumidor deve cooperar com o 
fornecedor, na medida do possível e 
necessário, com vista a determinar o 
ambiente digital do consumidor. A 
obrigação de cooperação deve ser limitada 
aos meios tecnicamente disponíveis menos 
intrusivos para o consumidor. Se este não 
cooperar, o ónus da prova recai sobre o 
consumidor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato.

Or. de

Justificação

Para uma melhor visão de conjunto, as disposições contidas nos artigos 9.º e 10.º devem ser 
fundidas num único artigo. Assim sendo, a presente alteração terá de ser considerada em 
conjunto com a alteração do artigo 10.º.

Alteração 637
Dennis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º ou sobre o 
vendedor, no caso de um bem corpóreo 
com programas informáticos 
incorporados.
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Qualquer falta de conformidade com o 
contrato que se manifeste durante o 
tempo de vida útil do produto a contar da 
data indicada no artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, 
considera-se como tendo existido nos 
momentos indicados no artigo 10.º, a 
menos que tal seja incompatível com a 
natureza dos bens ou com a natureza da 
falta de conformidade.

Or. en

Alteração 638
Dietmar Köster

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. Presume-se que a falta de 
conformidade com o contrato, que se 
torne manifesta no prazo de seis anos a 
contar do momento indicado no artigo 
10.º, existe neste momento, a menos que 
tal seja incompatível com a natureza dos 
bens ou com a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º no prazo de seis 
meses a contar do momento em que os 
conteúdos digitais são fornecidos.
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Or. en

Alteração 640
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º., pelo prazo de 6 
meses após a entrega.

Or. en

Alteração 641
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º nos primeiros seis 
meses .

Or. de

Alteração 642
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
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conformidade com o contrato no momento
indicado no artigo 10.º.

conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º por um período de 
6 meses.

Or. de

Justificação

Um ónus da prova, que recai sobre o fornecedor por um período de 6 meses, garante uma 
adequada defesa do consumidor, mas também tem em conta os interesses do fornecedor.

Alteração 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. O vendedor é responsável quando 
a falta de conformidade se manifestar 
dentro de um prazo de dois anos a contar 
do momento indicado no artigo 10.º.

Or. it

Alteração 644
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à
conformidade com o contrato no momento 
indicado no artigo 10.º.

1. Presume-se que qualquer falta de
conformidade com o contrato que se torne 
manifesta no prazo de seis meses após o 
fornecimento existia no momento do 
fornecimento.

Or. en

Alteração 645
Antanas Guoga
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito à 
conformidade com o contrato no 
momento indicado no artigo 10.º.

1. O ónus da prova recai sobre o 
fornecedor no que diz respeito a saber se 
os conteúdos digitais foram fornecidos 
nos termos do artigo 5.º.

Or. en

Alteração 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O consumidor perde os direitos 
decorrentes da presente diretiva se não 
informar o vendedor da falta de 
conformidade num prazo de dois meses a 
contar da data em que foi detetada a falta 
de conformidade, ou poderia tê-lo sido, 
mediante os procedimentos normais.

Or. it

Alteração 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Salvo prova em contrário, 
presume-se que qualquer falta de 
conformidade verificada num período de 
seis meses após o momento referido no 
artigo 10.º existia já nessa data.

Or. it
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Alteração 648
Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1 não se aplica se o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato. O 
consumidor terá a responsabilidade moral 
de tomar todas as medidas necessárias, 
dentro dos seus meios, para assegurar, do 
seu lado, a compatibilidade do ambiente, 
de acordo com os requisitos fornecidos 
pelo fornecedor.

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem diferenciada, uma vez que o consumidor deve igualmente 
assegurar a interoperabilidade técnica do seu próprio ambiente digital, ao qual o fornecedor 
não tem acesso, nem qualquer conhecimento prévio, dado que o fornecedor forneceu 
legalmente ao consumidor as informações necessárias sobre a interoperabilidade e os 
requisitos técnicos.

Alteração 649
Julia Reda

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
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o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato, de forma 
fácil de compreender.

Or. en

Alteração 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos ou 
serviços digitais, sempre que o fornecedor 
tenha informado o consumidor acerca de 
tais requisitos antes da celebração do 
contrato.

Or. en

Alteração 651
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos ou 
serviços digitais, sempre que o fornecedor 
tenha informado o consumidor acerca de 
tais requisitos antes da celebração do 
contrato.
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Or. en

Alteração 652
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais 
ou dos serviços digitais, sempre que o 
fornecedor tenha informado o consumidor 
acerca de tais requisitos antes da 
celebração do contrato.

Or. it

Alteração 653
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com os requisitos técnicos dos conteúdos 
digitais, sempre que o fornecedor tenha 
informado o consumidor acerca de tais 
requisitos antes da celebração do contrato.

Or. fr

Alteração 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

2. O n.º 1-B não se aplica se o 
fornecedor demonstrar que o ambiente 
digital do consumidor não é compatível 
com a interoperabilidade e outros 
requisitos técnicos dos conteúdos digitais, 
sempre que o fornecedor tenha informado 
o consumidor acerca de tais requisitos 
antes da celebração do contrato.

Or. it
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