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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão publicou, em 12 de setembro de 2018, a sua proposta de combate à difusão de 
conteúdos terroristas em linha através da criação de um quadro jurídico claro e harmonizado 
para prevenir a utilização abusiva de serviços de alojamento virtual.

A relatora toma nota desta proposta, que procura clarificar as responsabilidades jurídicas dos 
prestadores de serviços de alojamento virtual, que devem tomar todas as medidas adequadas, 
razoáveis e proporcionadas necessárias para garantir a segurança dos seus serviços e detetar e 
eliminar, de forma rápida e eficaz, conteúdos terroristas em linha. 

A relatora manifesta a sua preocupação relativamente a vários aspetos da abordagem da 
Comissão, em particular no que diz respeito ao grau de respeito dos direitos fundamentais, 
como a liberdade de expressão e o acesso à informação, assim como o pluralismo dos meios 
de comunicação social. A proposta, na sua forma atual, suscita também vários problemas 
jurídicos com normas existentes, nomeadamente no que se refere à sua coerência com a 
Diretiva 2000/31/CE1 e com a Diretiva 2018/1808/ UE2. 

A relatora considera fundamental que a proposta de regulamento não ponha em causa nem 
derrogue os direitos fundamentais e o quadro jurídico vigente na UE.  A fim de dar resposta a 
estas preocupações, a relatora sugere uma série de alterações que visam clarificar 
juridicamente algumas das questões que se colocam.

Principais pontos do projeto de parecer:

(i) Definições (artigo 2.º)

-  Prestadores de serviços de alojamento virtual

A definição proposta de «prestadores de serviços de alojamento virtual» é demasiado ampla e 
juridicamente pouco clara e pode, involuntariamente, cobrir um grande número de prestadores 
que não é suposto serem abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. Por 
conseguinte, a relatora sugere que se circunscreva ulteriormente a definição por forma a que 

                                               
1 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio 
eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico»), JO L 178 de 
17.7.2000, pp. 1–16.

2 Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 
2018, que altera a Diretiva 2010/13/UE, relativa à coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de 
serviços de comunicação social audiovisual, para a adaptar à evolução das realidades do 
mercado JO L 303 de 28.11.2018, pp. 69–92.
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esta abranja unicamente os prestadores de alojamento virtual que permitem aos seus 
utilizadores disponibilizar conteúdos ao público em geral.

- Conteúdos terroristas

A definição proposta de «conteúdos terroristas» deve, igualmente, ser clarificada 
ulteriormente. A relatora sugere que se alinhe a definição proposta com a Diretiva (UE) 
2017/541 e que se exclua explicitamente todo o material utilizado para fins educativos, 
jornalísticos e de investigação. 

(ii) Decisões de remoção (artigo 4.º)

- Autoridades competentes

A autoridade competente deve dispor de poderes para emitir uma decisão que exija que o 
prestador de serviços de alojamento virtual remova conteúdos terroristas ou bloqueie o acesso 
a esses conteúdos. A relatora considera que só as autoridades judiciais que possuem 
conhecimentos especializados suficientes para emitir uma decisão de remoção válida devem 
estar habilitadas a tomar uma tal decisão. 

-  Prazo para o cumprimento de uma decisão de remoção

O n.º 2 estabelece que os prestadores de serviços de alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso a estes conteúdos no prazo de uma hora após a 
receção da decisão de remoção. Embora os prestadores devam agir o mais rapidamente 
possível para remover ou impossibilitar o acesso a conteúdos terroristas, uma hora parece ser 
um período demasiado curto para cumprir uma decisão de remoção.  A maior parte dos 
prestadores, nomeadamente as PME, não dispõem de recursos adequados para o fazer dentro 
desse prazo.  Um prazo tão curto, a par das severas sanções impostas aos fornecedores no 
artigo 18.º, implicaria igualmente, em caso de incumprimento, que as partes afetadas por uma 
decisão de remoção seriam, na prática, privadas do direito ou da oportunidade de porem em 
causa essa decisão. Isto poderia conduzir a situações abusivas e não protegeria, ao mesmo 
tempo, suficientemente os direitos fundamentais. Note-se igualmente que alguns conteúdos de
imagens móveis ou de ficheiros de som podem ter uma duração superior a uma hora.

Por conseguinte, é necessário tempo suficiente para dar cumprimento a uma decisão de 
remoção. A expressão «uma hora» deve ser substituída por «sem demora injustificada», o que 
permitirá aos prestadores fazer face a uma decisão de remoção de forma equilibrada e 
adequada. 

-  Exceções 

Os n.ºs 7 e 8 preveem possíveis exceções para os prestadores que não cumpram uma decisão 
de remoção em caso de força maior, impossibilidade de facto, erros manifestos ou falta de 
informações suficientes. No entanto, a relatora considera que tais exceções são demasiado 
limitadas, pelo que sugere que se acrescente exceções com base em motivos técnicos ou 
operacionais. 
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(iii) Medidas pró-ativas (artigo 6.º)

O artigo 6.º estabelece que os prestadores de serviços de alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para proteger os seus serviços contra a difusão de conteúdos 
terroristas. Além disso, estabelece ainda que esses prestadores de serviços devem apresentar 
um relatório sobre as medidas pró-ativas específicas tomadas para impedir o recarregamento 
de conteúdos terroristas previamente removidos ou cujo acesso tenha sido desativado.

A relatora considera que este artigo é extremamente problemático na medida em que 
conduziria à imposição de uma obrigação geral de vigilância aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual, o que iria ao arrepio do artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE.

Embora a Comissão tencione contornar este problema prevendo algumas garantias jurídicas, 
nomeadamente especificando no considerando 19 que as medidas pró-ativas específicas não 
devem, em princípio, conduzir à imposição de uma obrigação geral de vigilância, isto é 
claramente insuficiente para garantir que não seja imposta uma obrigação geral de vigilância. 
Pelo contrário, a Comissão argumenta que, tendo em conta os riscos particularmente graves 
ligados à difusão de conteúdos terroristas, os Estados poderiam ser autorizados a, a título
excecional, derrogarem a este princípio no âmbito de um quadro da UE. Tal criaria não só 
uma mudança significativa na abordagem jurídica em vigor no que diz respeito às obrigações 
dos serviços de alojamento em linha e ao seu regime de responsabilidade, como teria um 
impacto dramático nos direitos fundamentais.

Por outro lado, o artigo 6.º levanta alguns problemas no que diz respeito à Diretiva (UE) 
2018/1808.  Assim, os fornecedores de plataformas de partilha de vídeos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do regulamento proposto ver-se-iam obrigados a tomar medidas pró-
ativas. O artigo 28.º-B, n.º 1, da Diretiva estabelece que os fornecedores de plataformas de 
partilha de vídeos devem tomar medidas adequadas para proteger o público em geral dos 
programas [...] que contenham conteúdos cuja difusão é uma atividade que constitui uma 
infração penal ao abrigo do direito da União, nomeadamente o incitamento público à prática 
de infrações terroristas, nos termos do artigo 5.º da Diretiva (UE) 2017/541. Por outro lado, 
afirma claramente que essas medidas não devem conduzir a medidas de controlo ex ante nem 
a uma filtragem parcial dos conteúdos que não cumpram o disposto no artigo 15.º da 
Diretiva 2000/31/CE. As medidas pró-ativas parecem, por conseguinte, não ser compatíveis 
com a proibição de controlo ex ante e a introdução de filtros, tal como previsto na Diretiva 
SCSA.

Neste contexto, tendo em conta as contradições jurídicas entre o regulamento proposto e a 
Diretiva 2000/31/CE e a Diretiva (UE) 2018/1808, a relatora propõe a supressão do artigo 6.º.

(iv) Sanções

O artigo 18.º prevê uma série de sanções aplicáveis a violações das obrigações por parte de 
prestadores de serviços de alojamento virtual ao abrigo do regulamento. Assim, estão 
previstas sanções financeiras severas em caso de incumprimento sistemático de uma decisão 
de remoção por parte de um prestador de serviços de alojamento virtual. A relatora considera 
que os Estados-Membros devem estabelecer sanções a nível nacional, de forma proporcionada 
e viável. Além disso, devem poder decidir se impõem sanções financeiras aos prestadores de 
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serviços. Por conseguinte, a relatora sugere a supressão das sanções financeiras, conforme 
proposto pela Comissão, não só para evitar uma sobrecarga dos prestadores mais pequenos, 
que não poderiam sobreviver, como também para evitar uma situação em que as empresas 
poderiam bloquear e remover excessivamente conteúdos para se protegerem contra eventuais 
sanções financeiras.

Em relação a estes pontos fulcrais, a relatora propõe uma série de alterações para clarificar 
várias questões diferentes do ponto de vista jurídico no atinente ao respeito dos direitos 
fundamentais, aos mecanismos de recurso e ao direito de recurso. 

Por último, a relatora gostaria de reiterar alguns princípios básicos fundamentais para prevenir 
a radicalização no terrorismo e o extremismo violento, que ultrapassariam de longe qualquer 
medida que a União poderia tomar para combater a difusão de conteúdos terroristas em linha. 
Por outro lado, não convém subestimar a importância dos meios de comunicação e da literacia 
digital para todos os cidadãos de todas as idades. Neste contexto, entre as principais medidas 
a tomar para prevenir a radicalização, a União deve assegurar a coerência da sua política e 
tentar promover uma cooperação mais estreita com a sociedade civil e os prestadores de 
serviços em linha para fazer face aos desafios que se perfilam em linha. Assim, é importante 
redobrar os esforços para incentivar os jovens a refletirem de forma crítica sobre as 
mensagens extremistas disponíveis em linha. Por isso, revestem-se também da maior 
importância a promoção de boas práticas e de ações de investigação sobre a inclusão da 
literacia mediática na educação e na formação formais, assim como na aprendizagem não 
formal e informal.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deve afetar a aplicação
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-
ativas, deverá, em si mesma, conduzir à 
perda, por esse prestador de serviços, do 
benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. O presente 

(5) O presente regulamento é aplicável 
sem prejuízo do artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE8 . Em especial, a isenção de 
responsabilidade concedida aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual não deve ser afetada por nenhuma 
medida que tomem em conformidade com 
o presente regulamento. O presente 
regulamento não deve afetar a competência 
das autoridades e tribunais nacionais para 
determinar a responsabilidade dos 
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regulamento não afeta a competência das 
autoridades e tribunais nacionais para 
determinar a responsabilidade dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em casos específicos, quando não 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE para a isenção de 
responsabilidade.

prestadores de serviços de alojamento 
virtual em casos específicos, quando não 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE para a isenção de 
responsabilidade.

__________________ __________________

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o
comércio eletrónico») (JO L 178 de 
17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico») (JO L 178 de 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Justificação

É essencial garantir a coerência jurídica no âmbito do quadro jurídico existente da UE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
garantindo, simultaneamente, a proteção 
dos direitos fundamentais em causa. Entre 
estes figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades judiciais competentes e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual só devem adotar as medidas que 
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adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à
liberdade de expressão e de informação, 
que constitui um dos pilares essenciais de 
uma sociedade pluralista e democrática e 
um dos valores em que assenta a União.
As medidas que constituam uma 
ingerência na liberdade de expressão e de 
informação devem ser rigorosamente 
orientadas, no sentido em que devem 
contribuir para prevenir a difusão de 
conteúdos terroristas sem no entanto 
afetarem o direito de receber e transmitir 
legalmente informações, tendo em conta o 
papel central que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e 
receção de informações factuais, opiniões 
e ideias em conformidade com a lei.

forem necessárias, adequadas e 
proporcionadas numa sociedade 
democrática, no pleno respeito da
liberdade de expressão e do direito da 
partilha de informações, assim como do 
pluralismo dos meios de comunicação, 
que figuram entre os pilares essenciais de 
uma sociedade pluralista e democrática e 
os valores em que assenta a União.

Or. en

Justificação

Importa esclarecer que o presente regulamento deve ser aplicado no estrito respeito dos 
direitos fundamentais. Em caso algum o presente regulamento deve pôr em perigo ou afetar o 
respeito pela liberdade de expressão e de informação, assim como o pluralismo dos meios de 
comunicação social.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
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suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro.

suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro e a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual contestarem uma 
decisão que aplique sanções junto dos 
tribunais do Estado-Membro em que 
estejam estabelecidos ou tenham um 
representante legal.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas 
mesmas, forneçam instruções para a 
prática de tais infrações ou promovam a 
participação nas atividades de um grupo 
terrorista. Tais informações incluem, em 
especial, texto, imagens, gravações de som 
e vídeos. Ao avaliarem se os conteúdos 

(9) A fim de clarificar as medidas que
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades judiciais 
competentes devem tomar para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, o 
presente regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9, que deve incluir texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação não
devem, no entanto, ser considerados 
conteúdos terroristas, pelo que devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento. De igual modo, a 
expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
público sobre questões políticas sensíveis 
não deve ser considerado conteúdo 
terrorista.
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constituem conteúdos terroristas na 
aceção do presente regulamento, as 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem 
ter em conta fatores como a natureza e a 
formulação das declarações, o contexto 
em que foram feitas e o seu potencial para 
conduzir a consequências nefastas, 
comprometendo assim a segurança das 
pessoas. O facto de o material ter sido 
produzido, ser atribuível ou difundido em 
nome de uma organização ou pessoa 
incluída na lista das entidades terroristas
elaborada pela UE constitui um fator 
importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins 
educativos, jornalísticos ou de 
investigação devem ser protegidos de 
forma adequada. Além disso, a expressão 
de opiniões radicais, polémicas ou 
controversas no quadro do debate público 
sobre questões políticas sensíveis não deve 
ser considerado conteúdo terrorista.

__________________ __________________

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março de 
2017, relativa à luta contra o terrorismo e 
que substitui a Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 
88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março de 
2017, relativa à luta contra o terrorismo e 
que substitui a Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 
88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar o âmbito de aplicação do regulamento e o que pode ser considerado 
«conteúdo terrorista» para efeitos do presente regulamento. A definição deve excluir 
expressamente o material utilizado para fins educativos, jornalísticos e de investigação, bem 
como quaisquer opiniões ou pontos de vista controversos que contribuem para o debate 
democrático numa sociedade pluralista. Aquando da aplicação do presente regulamento, 
importa assegurar a liberdade de expressão.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros
e a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser unicamente 
aplicável aos serviços da sociedade da 
informação que armazenam as informações 
fornecidas por um destinatário do serviço a 
seu pedido e que disponibilizam esse 
material ao público em geral, o que 
significa que os fornecedores de 
conteúdos não determinam à partida o 
âmbito de potenciais utilizadores do 
conteúdo. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços incluem 
plataformas de partilha de vídeos,
plataformas de redes sociais, serviços de 
transferência em contínuo de vídeo, 
serviços de partilha de imagens e áudio, 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem e de armazenamento, à 
exceção de prestadores de serviços de 
alojamento virtual na nuvem entre 
empresas, na medida em que 
disponibilizam o material ao público em 
geral. Para efeitos do presente 
regulamento, ficam excluídos do âmbito 
de aplicação os serviços de simples 
transporte e outros serviços de 
comunicações eletrónicas na aceção do 
Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas, os fornecedores de 
armazenagem temporária («caching») ou 
outros serviços fornecidos por outras 
camadas da infraestrutura da Internet, 
tais como os registos e registadores, os 
serviços de DNS (sistema de nomes de 
domínio), os serviços conexos tais como 
os serviços de pagamento, os serviços de 
proteção contra DDoS (ataques de 
negação de serviço distribuídos), os 
serviços de proteção, os serviços de 
comunicações interpessoais que permitem 



PE632.087v01-00 12/40 PA\1172153PT.docx

PT

endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

o intercâmbio interpessoal direto e 
interativo de informações entre um 
número finito de pessoas, através do qual 
as pessoas que participam ou dão início à 
comunicação determinam o(s) seu(s) 
destinatário(s). O regulamento deve 
aplicar-se igualmente aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual 
estabelecidos fora da União mas que 
oferecem serviços no interior da União, já 
que uma parte significativa dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual expostos 
a conteúdos terroristas através dos seus 
serviços está estabelecida em países 
terceiros. Tal deverá assegurar que todas as 
empresas que operam no Mercado Único 
Digital cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É importante clarificar quais são os prestadores de serviços de alojamento virtual 
abrangidos pela definição. Deve incluir apenas os prestadores de serviços que armazenam 
material que é divulgado ao público em geral.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A 
remoção ou o bloqueio do acesso devem
ser executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

(12) Sem prejuízo do artigo 15.º da 
Diretiva 2000/31/CE, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
aplicar determinados deveres de diligência, 
a fim de impedir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual deverão agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam e que disponibilizam ao 
público em geral, em especial quando 
aplicam os seus próprios termos e 
condições, com vista a evitar a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas. A liberdade de expressão e de 
informação deve ser devidamente 
respeitada aquando da remoção ou do 
bloqueamento do acesso aos mesmos.

Or. en

Justificação

Importa assegurar a coerência jurídica do regulamento proposto com a Diretiva 2000/31/CE.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou 
a bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada 
pelas autoridades competentes. Os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
livres de escolher as autoridades 

(13) As autoridades judiciais 
competentes dos Estados-Membros devem 
avaliar se os conteúdos terroristas são
conteúdos terroristas e emitir uma ordem 
jurídica para solicitar aos prestadores de 
serviços que retirem esses conteúdos ou 
que desativem o acesso aos mesmos. Dada 
a rapidez com que os conteúdos terroristas 
são difundidos em todos os serviços em 
linha, esta disposição impõe aos 
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competentes, podendo designar 
autoridades administrativas, policiais ou 
judiciais para desempenhar essa tarefa. 
Dada a rapidez com que os conteúdos 
terroristas são difundidos em todos os 
serviços em linha, esta disposição impõe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual a obrigação de assegurarem que os
conteúdos terroristas identificados numa 
decisão de remoção sejam removidos ou 
que o acesso a esses conteúdos seja 
bloqueado no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Cabe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual decidir se devem ou não remover o 
conteúdo em questão ou bloquear o acesso 
ao mesmo para os utilizadores na União.

prestadores de serviços de alojamento 
virtual a obrigação de assegurarem que 
esse tipo de conteúdos terroristas 
identificados numa decisão de remoção 
sejam removidos ou que o acesso a esses 
conteúdos seja bloqueado sem demoras 
justificadas após terem recebido a decisão 
de remoção. Cabe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual decidir se 
devem ou não remover o conteúdo em 
questão ou bloquear o acesso ao mesmo 
para os utilizadores na União.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A autoridade competente deve
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

(14) As autoridades judiciais 
competentes devem transmitir a decisão de 
remoção diretamente ao destinatário e ao 
ponto de contacto por qualquer meio 
eletrónico que produza um registo escrito 
em condições que permitam ao prestador 
de serviços estabelecer a sua autenticidade, 
incluindo a exatidão da data e da hora de 
envio e receção da decisão, por exemplo, 
correio eletrónico e plataformas protegidos 
ou outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.
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__________________ __________________

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de julho de 2014, relativo à identificação 
eletrónica e aos serviços de confiança para 
as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 
1999/93/CE (JO L 257 de 28.8.2014, p. 
73).

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de julho de 2014, relativo à identificação 
eletrónica e aos serviços de confiança para 
as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 
1999/93/CE (JO L 257 de 28.8.2014, p. 
73).

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. 
A fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual constitui uma indicação de um 
baixo nível de exposição a conteúdos 

Suprimido
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terroristas.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a 
legislação em matéria de proteção de 
dados pessoais, os prestadores de serviços 
de alojamento virtual devem agir com a 
devida diligência e aplicar garantias, 
nomeadamente a supervisão e as 
verificações humanas, quando adequado, 
a fim de evitar qualquer decisão não 
intencional e errada que conduza à 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. 
Qualquer decisão de recorrer a meios 
automatizados, quer seja tomada pelo 
próprio prestador de serviços de 
alojamento virtual ou na sequência de um 
pedido da autoridade competente, deve ser 
avaliada no que se refere à fiabilidade da 
tecnologia subjacente e às repercussões 
subsequentes sobre os direitos 
fundamentais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado 
definitiva um relatório sobre as medidas 
pró-ativas adotadas. Pode tratar-se de 
medidas destinadas a impedir o 
recarregamento de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão 
de remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos que tenham recebido, através 
da utilização de instrumentos públicos ou 
privados que permitam compará-los com 
conteúdos terroristas conhecidos. Podem 
também ser utilizados instrumentos 
técnicos fiáveis para identificar novos 
conteúdos terroristas, já disponíveis no 
mercado ou desenvolvidos pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual. O 
prestador de serviços deve comunicar as 
medidas pró-ativas específicas adotadas a 
fim de permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros 
pertinentes, incluindo o número de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas ao prestador, a sua 
capacidade económica e o impacto dos 
seus serviços na difusão de conteúdos 

Suprimido
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terroristas (por exemplo, tendo em conta o 
número de utilizadores na União).

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer 
um diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de 
uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e 
a liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Suprimido
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Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições.

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação e recurso eficazes e fáceis 
de utilizar para garantir que as 
reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições. Os Estados-Membros devem 
igualmente garantir que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e os 
fornecedores de conteúdos podem exercer 
efetivamente o seu direito a um recurso 
judicial. Além disso, os fornecedores de 
conteúdos cujos conteúdos foram 
removidos na sequência de uma decisão 
de remoção deverão ter direito a um 
recurso judicial efetivo nos termos do 
artigo 19.º do TUE e do artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Por outro lado, importa 
criar mecanismos de recurso eficazes a 
nível nacional para assegurar que 
qualquer parte objeto de uma decisão de 
remoção emitida por uma autoridade 
judicial competente tenha o direito de 
recorrer a um órgão jurisdicional. O 
procedimento de recurso não deverá 
prejudicar a repartição de competências 
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dentro dos sistemas judiciais nacionais.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem 
ser prestadas informações suplementares 
sobre as razões da supressão, bem como 
sobre as possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

(26) De um modo mais geral, a
proteção jurídica efetiva consagrada no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia exige que as pessoas tenham a 
possibilidade de conhecer as razões pelas 
quais o conteúdo que carregaram foi 
removido ou bloqueado o acesso ao 
mesmo. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
disponibilizar ao fornecedor de conteúdos 
informações úteis que lhe permitam 
contestar a decisão. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem, 
sempre que possível, informar os 
fornecedores de conteúdos, através de 
todos os meios à disposição, sobre os 
conteúdos removidos pelo prestador de 
serviços de alojamento virtual. No 
entanto, sempre que as autoridades
judiciais competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.
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Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os Estados-
Membros devem adotar normas em 
matéria de sanções, incluindo, se for caso 
disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção de uma decisão de remoção. 
Os casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 
Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos
financeiros do prestador. Os Estados-
Membros devem assegurar que as sanções 
não encorajam a remoção de conteúdos 
que não sejam conteúdos terroristas.

(38) Os Estados-Membros devem 
estabelecer sanções para assegurar o 
cumprimento efetivo das obrigações 
decorrentes do presente regulamento pelos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual. Os Estados-Membros devem adotar 
normas relativamente a essas sanções, que 
devem ser proporcionadas e praticáveis, 
tendo em conta a dimensão e a natureza 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual em questão. Os Estados-Membros, 
ao determinarem se devem impor sanções 
pecuniárias, devem ter devidamente em 
conta os recursos financeiros do prestador 
em questão. Serão aplicadas sanções 
severas no caso de o prestador de serviços 
de alojamento virtual sistematicamente não 
remover conteúdos terroristas ou não 
bloquear o acesso aos mesmos. Os casos 
específicos de incumprimento poderão ser 
sancionados, respeitando ao mesmo tempo 
os princípios de ne bis in idem e da 
proporcionalidade, garantindo que tais 
sanções têm em conta uma falha 
sistemática, mas não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas. A fim de garantir a 
segurança jurídica, o Regulamento deve 
estabelecer em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem estabelecer sanções a aplicar a nível nacional aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual que não cumpram uma decisão de remoção. Tais sanções 
devem ser viáveis e proporcionadas e ter em conta a dimensão do prestador em questão. A 
aplicação de sanções financeiras pesadas pode afetar gravemente prestadores de serviços de 
alojamento virtual mais pequenos, que acarretaria uma sobrecarrega para os mesmos e 
colocaria em perigo a sua sustentabilidade.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 
terroristas em linha. Prevê, nomeadamente:

1. Sem prejuízo da obrigação de 
respeitar os direitos fundamentais e os 
princípios jurídicos fundamentais 
consagrados no artigo 6.º do TUE, o
presente regulamento estabelece regras 
para prevenir a utilização abusiva dos 
serviços de alojamento virtual para fins de
a difusão de conteúdos terroristas em linha. 
Prevê, nomeadamente:

Or. en

Justificação

É da maior importância recordar, neste contexto, que a proposta de regulamento e o seu 
âmbito de aplicação devem ser aplicados no estrito respeito dos direitos fundamentais, em 
especial a liberdade de expressão e de informação, assim como o pluralismo dos meios de 
comunicação social. O regulamento proposto não pode, em caso algum, prejudicar ou 
comprometer esses direitos e tampouco prevalecer sobre os mesmos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um conjunto de medidas a adotar (b) Um conjunto de medidas a adotar 
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pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades judiciais competentes
pertinentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem de material 
fornecido por um fornecedor de conteúdos 
a pedido deste e na disponibilização das 
informações armazenadas ao público em 
geral;

Or. en

Justificação

A definição de «prestadores de serviços de alojamento virtual», tal como proposta pela 
Comissão, é demasiado ampla, pelo que deve ser clarificada devendo centrar-se apenas na 
«disponibilização de material ao público em geral». A difusão de conteúdos a um número 
limitado de utilizadores ou num contexto particular deve ser excluída do âmbito de aplicação.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as 
infrações definidas no artigo 3.º, n.º 1, da 

(4) "Infrações terroristas", um dos 
atos dolosos enumerados no artigo 3.º, n.º



PE632.087v01-00 24/40 PA\1172153PT.docx

PT

Diretiva (UE) 2017/541; 1, da Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
material, com exceção de material 
utilizado para fins educativos, 
jornalísticos e de investigação, suscetível 
de contribuir para a prática de atos 
dolosos que constituam infrações ao 
abrigo do direito nacional, tal como 
enumerados no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), 
ponto i), da Diretiva 2017/741/UE, por:

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

(a) Incitem ou façam a apologia da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Encorajem a participação em
infrações terroristas;

(b) Solicitando a pessoas ou a um 
grupo de pessoas que contribuam para
infrações terroristas;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
solicitando a pessoas ou a um grupo de 
pessoas que participem ou apoiem as 
atividades criminosas de um grupo 
terrorista na aceção do artigo 2.º, n.º 3, da 
Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
a terceiros nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual;

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
ao público em geral;

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Estabelecimento principal», a sede 
social ou a sede estatutária onde são 
exercidas as principais funções financeiras 
e o controlo operacional.

(9) «Estabelecimento principal», a sede 
social ou a sede estatutária onde são 
exercidas as principais funções financeiras 
e o controlo operacional na União.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e 
de informação numa sociedade aberta e 
democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória respeitando
devidamente os direitos fundamentais dos 
utilizadores, em particular a liberdade de 
expressão e de informação.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 2. Sem prejuízo do disposto nos 
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alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas, e aplicá-las.

artigos 14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem incluir nos seus termos e 
condições que não armazenam conteúdos 
terroristas e que tomam medidas 
adequadas para combater a difusão de 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores de plataformas de 
partilha de vídeos que cumpram os 
critérios da definição de «prestadores de 
serviços de alojamento virtual», nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, devem tomar as 
medidas adequadas para abordar a 
difusão de conteúdos terroristas em 
conformidade com o artigo 28.º-B, n.º 1, 
alínea c), e com o n.º 3 da Diretiva (UE) 
2018/1808.

Or. en

Justificação

A Diretiva SCSA revista aborda a questão da difusão de conteúdos terroristas em linha nas 
plataformas de comunicação social. As plataformas de comunicação social devem tomar as 
medidas adequadas para proteger o público em geral de conteúdos que contenham um 
incitamento público à prática de infrações terroristas. A Diretiva SCSA exclui explicitamente 
a possibilidade de as plataformas de comunicação social adotarem esse tipo de medidas de 
controlo ex ante ou de filtragem do conteúdo que não estejam em conformidade com o 
artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos.

1. As autoridades judiciais 
competentes devem dispor de poderes para 
emitir uma decisão que exija que o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
remova conteúdos terroristas ou bloqueie o 
acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a
contar da receção da decisão de remoção.

2. Sem prejuízo do disposto nos 
artigos 14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem remover os conteúdos 
terroristas ou bloquear o acesso aos 
mesmos sem demora injustificada após a 
receção da decisão de remoção.

Or. en

Justificação

A duração proposta de «uma hora» para os prestadores de serviços de alojamento virtual 
cumprirem uma decisão de remoção não é realista nem viável na prática para a maioria dos 
prestadores. Embora o regulamento proposto preveja, no artigo 4.º, motivos para o não 
cumprimento das preocupações dos fornecedores dentro do prazo proposto, é necessário 
assegurar que esta disposição possa ser aplicada de forma eficaz.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
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cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 
2 é aplicável assim que as razões 
invocadas deixarem de existir.

cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, ou por 
razões técnicas ou operacionais, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III.

Or. en

Justificação

Para além dos casos de força maior ou de motivos alheios ao controlo do prestador de 
serviços, podem existir outras razões, como questões técnicas ou operacionais, que possam 
impedir o prestador em causa de respeitar uma decisão de remoção.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que 
forem prestados os esclarecimentos.

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 4.º, n.º 2.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve 
informar a autoridade competente que 
supervisiona a aplicação das medidas pró-
ativas, referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção 
torna-se definitiva se não tiver sido objeto 
de recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. a alteração que suprime o artigo 6.º.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder cumprir 
uma decisão de remoção por questões 
operacionais ou técnicas, deve informar a 
autoridade judiciária competente 
explicando as razões para tal e 
descrevendo as medidas que tenciona 
tomar para cumprir integralmente a 
decisão de remoção utilizando, para tal, o 
modelo que figura no anexo III.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 4.º, n.º 7.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A

1. A autoridade judicial competente 
referida no artigo 4.º, n.º 1, apresenta 
uma cópia da decisão de remoção à 
autoridade judicial competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea a), do Estado-
Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ao mesmo 
tempo que é transmitida ao prestador de 
serviços de alojamento virtual em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 5.

2. Se a autoridade judicial 
competente do Estado-Membro em que se 
situa o estabelecimento principal do 
prestador de serviços de alojamento 
virtual tiver motivos razoáveis para 
considerar que a decisão de remoção pode 
afetar interesses fundamentais desse 
Estado-Membro, informa do facto a 
autoridade emissora competente.

3. A autoridade judicial competente 
tem em conta essas circunstâncias e, se 
necessário, revoga ou adapta a decisão de 
remoção.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. en

Justificação

O artigo 6.º, tal como proposto pela Comissão, parece não ser compatível com a Diretiva 
2000/31/CE e a Diretiva (UE) 2018/1808. A relatora apoia plenamente a prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha, mas esta não pode ser apoiada nem aplicada desta 
forma na medida em que vai totalmente ao arrepio da legislação atualmente em vigor.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, 
nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As medidas adotadas pelo 
prestador de serviços de alojamento 
virtual para impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 

Suprimido
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conteúdos terroristas;

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de decisões de 
remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

(c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos;

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.° Suprimido

Garantias relativas à utilização e 
aplicação de medidas pró-ativas

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente 
regulamento em relação aos conteúdos 
que armazenam, devem prever garantias 
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eficazes e adequadas para assegurar que 
as decisões tomadas relativamente a esses 
conteúdos, em especial as decisões de 
remoção de conteúdos considerados 
terroristas ou de bloqueio do acesso aos 
mesmos, são exatas e bem 
fundamentadas.

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de 
conteúdos nos termos do artigo 5.º ou de 
medidas pró-ativas nos termos do 
artigo 6.º apresentar uma reclamação 
contra a ação do prestador de serviços de 
alojamento virtual solicitando a reposição 
do conteúdo em causa.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos que permitam aos 
fornecedores de conteúdos cujos conteúdos 
tenham sido removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado apresentar uma 
reclamação contra a ação do prestador de 
serviços de alojamento virtual solicitando a
reposição do conteúdo em causa.

Or. en
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Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades competentes dispõem 
das capacidades necessárias e dos recursos 
suficientes para alcançarem os objetivos e 
cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades judiciais competentes 
dispõem das capacidades necessárias e dos 
recursos suficientes para alcançarem os 
objetivos e cumprirem as obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Supervisionar a aplicação das 
medidas pró-ativas nos termos do 
artigo 6.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
ao incumprimento das obrigações que 
incumbem aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual por força do presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
Tais sanções são limitadas ao 
incumprimento das obrigações previstas 
nos seguintes artigos:

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer sanções para o incumprimento 
das obrigações que incumbem aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual por força do presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Tais sanções são 
limitadas ao incumprimento das obrigações 
previstas nos seguintes artigos:

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Artigo 6.º, n.ºs 2 e 4 (relatórios 
sobre medidas pró-ativas e adoção de 
medidas na sequência de uma decisão que 
impõe medidas pró-ativas específicas);

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Artigo 9.º (garantias relativas às 
medidas pró-ativas);

Suprimido
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Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o incumprimento 
sistemático das obrigações decorrentes do 
artigo 4.º, n.º 2, é passível de sanções 
pecuniárias que podem ir até 4 % do 
volume de negócios global do prestador de 
serviços de alojamento virtual durante o 
exercício anterior.

Suprimido

Or. en

Justificação

Essas sanções financeiras parecem ser desproporcionadas e poderão sobrecarregar os 
prestadores de serviços mais pequenos. É fundamental que as sanções estabelecidas pelos 
Estados-Membros sejam proporcionadas e praticáveis.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.° Suprimido

Requisitos técnicos e alterações dos 
modelos das decisões de remoção

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 20.º, a fim de completar o 
presente regulamento com requisitos 
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técnicos relativos aos meios eletrónicos a 
utilizar pelas autoridades competentes 
para a transmissão das decisões de 
remoção.

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar tais atos delegados para alterar os 
anexos I, II e III, a fim de responder 
eficazmente a uma eventual necessidade 
de melhorar o conteúdo dos formulários 
das decisões de remoção, bem como dos 
formulários a utilizar para fornecer 
informações sobre a impossibilidade de 
executar uma decisão de remoção.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.) Suprimido

Exercício de delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar os atos 
delegados referidos no artigo 19.º é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado a contar de [data de 
aplicação do presente regulamento].

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 19.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
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4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão deve consultar os peritos 
designados por cada Estado-Membro em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor» de 13 de abril de 2016.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 19.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações sobre as medidas pró-
ativas específicas adotadas nos termos do 
artigo 6.º, incluindo o número de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, assim como 
os prazos correspondentes;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 6.º.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo III – secção B – alínea i) – parágrafo 3 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Questões técnicas ou operacionais

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 4.º, n.º 7.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 3 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Queira fornecer uma descrição 
das medidas que tenciona tomar para 
resolver as questões técnicas ou 
operacionais acima referidas a fim de dar 
cumprimento à decisão de remoção.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a coerência jurídica com a proposta de supressão do 
artigo 4.º, n.º 7.
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