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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A revolução digital tem um profundo impacto na nossa sociedade. À medida que a nossa 
dependência de produtos e serviços das tecnologias de informação aumenta, torna-se cada vez 
mais importante assegurar a proteção dos nossos direitos no mundo digital. Embora, hoje em 
dia, milhões de consumidores europeus acedam, adquiram ou utilizem diariamente conteúdos 
digitais no sentido lato do termo (por exemplo, transferência de vídeo em contínuo, 
aplicações, jogos, serviços de computação em nuvem ou redes sociais), os seus direitos em 
linha não gozam do mesmo nível de proteção que no mundo físico. Esta situação diminui a 
confiança dos consumidores e põe em risco a privacidade em linha, uma vez que produtos e 
serviços digitais defeituosos ou inseguros não protegem adequadamente a vasta quantidade de 
dados pessoais que estão disponíveis em linha.

A relatora pretende reforçar a confiança dos consumidores e a privacidade em linha, 
garantindo uma proteção adequada aquando da aquisição de conteúdos digitais. O âmbito de 
aplicação e a definição dos conteúdos digitais têm de ser mais clarificados para que sejam 
garantidos os direitos de todos os consumidores – designadamente os menos aptos no domínio 
tecnológico ou menos familiarizados com o ambiente em linha. O mundo em linha e, por 
conseguinte, a utilização de conteúdos digitais tornaram-se muito mais do que uma mera 
forma de desempenharmos tarefas específicas. As nossas fotografias, os livros de endereços e 
as informações médicas encontram-se normalmente gravados em sistemas de computação em 
nuvem. Muitas das nossas conversas íntimas ocorrem, e são frequentemente armazenadas, em 
linha. E, nas nossas atividades em linha, deixamos um tal rasto digital, que muitas empresas
podem fazer um retrato nosso surpreendentemente íntimo. É, por conseguinte, evidente que, 
no ambiente em linha, a proteção dos nossos dados pessoais é ainda mais premente do que no 
mundo físico. A presente proposta, ao centrar-se na relação entre fornecedor e consumidor de 
conteúdos digitais, está, por conseguinte, intrinsecamente ligada à questão da proteção dos 
nossos dados pessoais em linha. Por isso, é importante garantir a conformidade da presente 
diretiva com as regras gerais do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(Regulamento (UE) 2016/679), a fim de garantir a coerência com o direito fundamental dos 
cidadãos à vida privada e de reforçar a confiança dos consumidores no fornecimento de 
conteúdos digitais seguros e bem protegidos.

A relatora deseja reforçar e clarificar a proposta nos pontos que se seguem. Para isso, é 
importante não esquecer que a presente proposta visa uma plena harmonização, o que proíbe 
os Estados-Membros de manterem ou introduzirem normas nacionais que vão além da 
presente diretiva em termos de proteção dos consumidores:

 Fornecimento ativo de dados pessoais pelos consumidores: a proposta abrange apenas os 
tipos de contratos em que o consumidor paga ou «fornece ativamente» dados pessoais 
como contrapartida. Isto parece ser demasiado limitado, já que, hoje em dia, os dados 
pessoais dos consumidores (como dados de localização, contactos pessoais, histórico de 
compras, etc.) são frequentemente utilizados como contrapartida, embora os 
consumidores não estejam cientes disso. Além disso, esta limitação poderia incentivar 
de forma perversa os fornecedores a não solicitarem o consentimento do consumidor. 
Por conseguinte, poderia ser aconselhável alargar esta disposição, de modo a incluir 
todos os contratos de fornecimento de conteúdos digitais que impliquem a utilização de 
dados pessoais do consumidor.
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 Tem de ser aditada uma definição de dados pessoais, assente no 
Regulamento (UE) 2016/679, a fim de garantir uma diferenciação clara entre dados 
pessoais e quaisquer outros dados referidos no texto. 

 Conformidade dos conteúdos digitais: a proposta prevê que os conteúdos digitais devem 
estar em conformidade com o estipulado no contrato e que, apenas na eventualidade de 
nele nada ter sido estipulado, poderiam ser utilizados critérios mais objetivos (como 
normas técnicas ou códigos de conduta), para avaliar essa conformidade. No entanto, é 
possível indagar se, atendendo à complexidade dos produtos de conteúdo digital, o 
consumidor é realmente capaz de compreender na íntegra as condições do contrato e 
tomar uma decisão informada. Seria, por conseguinte, aconselhável utilizar com mais 
frequência critérios objetivos e subjetivos (como as normas técnicas ou as expetativas 
legítimas) para verificar a conformidade.

 Responsabilidade dos fornecedores por danos: a proposta limita a responsabilidade do 
fornecedor apenas aos danos causados ao equipamento e aos programas informáticos do 
consumidor. Não obstante, pode haver casos em que o consumidor sofra graves 
prejuízos económicos ou imateriais, independentemente de qualquer dano no seu 
ambiente digital (por exemplo, se o programa informático contiver um erro que permita 
aos piratas informáticos ter acesso a um computador e obter a palavra-chave para a 
respetiva conta bancária). Por isso, seria aconselhável alargar o âmbito dos danos, de 
modo a incluir todos os danos causados ao consumidor. Além disso, poderia ser 
interessante permitir que os Estados-Membros, ao estabelecerem regras pormenorizadas 
sobre danos, diferenciassem entre aqueles fornecedores que fizeram tudo ao seu alcance 
para limitar a possibilidade de dano (por exemplo, cumprindo determinadas normas de 
segurança ou de referência das tecnologias de informação) e aqueles que não têm «a 
casa em ordem» (por exemplo, não resolveram vulnerabilidades em matéria de 
segurança dos produtos/serviços que eram do seu conhecimento ou que lhes foram 
comunicadas), a fim de promover um maior sentido de responsabilidade e de 
responsabilização entre os fornecedores.

 Rescisão do contrato: a proposta deve clarificar exatamente quais os dados a transferir 
para o consumidor aquando da rescisão do contrato.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competentes quanto à matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2



AD\1110213PT.docx 5/31 PE582.370v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(2) Para alcançar um verdadeiro 
mercado único digital, é necessária a 
harmonização de certos aspetos relativos 
aos contratos de fornecimento de 
conteúdos digitais, tendo como base um 
nível elevado de proteção do consumidor.

(2) Para alcançar um verdadeiro 
mercado único digital, é necessária a 
harmonização de certos aspetos relativos 
aos contratos de fornecimento de 
conteúdos digitais, tendo como base um 
nível elevado de proteção do consumidor, 
bem como a necessidade de melhorar a 
acessibilidade.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os consumidores beneficiarão de 
direitos plenamente harmonizados relativos 
aos conteúdos digitais com um nível 
elevado de proteção. Gozarão de direitos 
claros ao receber e ao aceder a conteúdos 
digitais a partir de qualquer lugar da UE, o 
que fará com que aumente a sua confiança 
na compra de conteúdos digitais. 
Contribuirá igualmente para a redução dos 
inconvenientes com que os consumidores
atualmente se deparam, uma vez que 
haverá um conjunto claro de direitos que 
lhes permitirá lidar com os problemas 
relacionados com os conteúdos digitais.

(7) Os consumidores beneficiarão de 
direitos plenamente harmonizados relativos 
aos conteúdos digitais com um nível 
elevado de proteção. Gozarão de direitos 
claros ao receber e ao aceder a conteúdos 
digitais a partir de qualquer lugar da UE, o 
que fará com que aumente a sua confiança 
na compra de conteúdos digitais. 
Contribuirá igualmente para a redução dos 
inconvenientes com que os consumidores 
atualmente se deparam, uma vez que 
haverá um conjunto claro de direitos que 
lhes permitirá lidar com os problemas 
relacionados com os conteúdos digitais e a 
sua acessibilidade.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A diretiva deve abordar os 
problemas que ocorrem nas diferentes 
categorias de conteúdos digitais e no seu 
fornecimento. A fim de responder à rápida 
evolução tecnológica e de manter a 

(11) A presente diretiva deve abordar os 
problemas que ocorrem nas diferentes 
categorias de conteúdos digitais e no seu 
fornecimento. A fim de responder à rápida 
evolução tecnológica e de manter a 
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natureza duradoura do conceito de 
conteúdos digitais, a noção, tal como 
utilizada na presente diretiva, deve ser mais 
ampla do que a utilizada na Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1. Em especial, deve abranger os 
serviços que permitem a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados. 
Embora haja várias maneiras de fornecer 
conteúdos digitais, como por exemplo 
através de um suporte duradouro, de 
descarregamentos feitos pelos 
consumidores para os seus dispositivos, de 
difusões em linha, de concessão de acesso 
a unidades de armazenamento de 
conteúdos digitais ou de acesso ao uso de 
redes sociais, a presente diretiva deve 
aplicar-se a todos os conteúdos digitais 
independentemente do meio utilizado para 
a sua transmissão. Fazer uma distinção 
entre as diferentes categorias neste 
mercado em constante evolução 
tecnológica não é desejável uma vez que 
dificilmente seria possível evitar 
discriminações entre fornecedores. Devem 
ser asseguradas condições equitativas em 
matéria de concorrência entre os 
fornecedores de diferentes categorias de 
conteúdos digitais. Contudo, a presente 
diretiva não deve ser aplicada a conteúdos 
digitais integrados em bens de tal forma 
que estes conteúdos funcionam como uma 
parte integrante dos bens e as suas 
funções estão subordinadas às principais 
funcionalidades dos bens. 

natureza duradoura do conceito de 
conteúdos digitais, a noção, tal como 
utilizada na presente diretiva, deve ser mais 
ampla do que a utilizada na Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1. Em especial, deve abranger os 
serviços que permitem a criação, o 
tratamento ou o armazenamento de dados. 
Embora haja várias maneiras de fornecer 
conteúdos digitais, como por exemplo 
através de um suporte duradouro, de 
descarregamentos feitos pelos 
consumidores para os seus dispositivos, de 
difusões em linha, de concessão de acesso 
a unidades de armazenamento de 
conteúdos digitais ou de acesso ao uso de 
redes sociais, a presente diretiva deve 
aplicar-se a todos os conteúdos digitais 
independentemente do meio utilizado para 
a sua transmissão. Fazer uma distinção 
entre as diferentes categorias neste 
mercado em constante evolução 
tecnológica não é desejável uma vez que 
dificilmente seria possível evitar 
discriminações entre fornecedores. Devem 
ser asseguradas condições equitativas em 
matéria de concorrência entre os 
fornecedores de diferentes categorias de 
conteúdos digitais. 

__________ __________

1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

Justificação

Atendendo ao esperado aumento, num futuro próximo, da Internet das Coisas, com todos os 
tipos de «dispositivos inteligentes» com programas informáticos incorporados, importa 
esclarecer quais as regras que regem esses «dispositivos inteligentes», bem como os seus 
programas informáticos incorporados. No futuro, tornar-se-á provavelmente difícil 
distinguir, de entre conteúdos digitais e bens tangíveis, o que seria o elemento predominante 
do produto. Por isso, a isenção escolhida afigura-se inviável na prática, sendo preferível uma 
proposta específica da Comissão sobre esta questão.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Relativamente aos conteúdos 
digitais fornecidos não por um preço, mas 
sim por uma contrapartida que não 
dinheiro, a presente diretiva deve aplicar-se 
somente a contratos em que o fornecedor 
solicita e o consumidor lhe entrega 
ativamente dados, tais como o nome e o 
endereço de correio eletrónico ou 
fotografias, de forma direta ou indireta 
através de, por exemplo, registos 
individuais ou através de um contrato que 
permite o acesso às fotografias do 
consumidor. A presente diretiva não é 
aplicável às situações em que o fornecedor 
recolhe os dados necessários para que os 
conteúdos digitais funcionem em 
conformidade com o contrato, por 
exemplo, a localização geográfica, sempre 
que necessário para que uma aplicação de 
telemóvel funcione eficazmente, ou 
unicamente com vista a satisfazer os 
requisitos legais, por exemplo, se o registo 
do consumidor for exigido, para fins de 
segurança e de identificação, pela 
legislação aplicável. A presente diretiva 
também não deve ser aplicada em 
situações em que o fornecedor recolhe 
informações, incluindo dados pessoais, 
tais como o endereço IP ou outras 
informações geradas automaticamente 
como, por exemplo, informações 
recolhidas e transmitidas por cookies, sem 
que o consumidor as tenha ativamente 
fornecido, mesmo que este tenha aceitado 
os cookies. Também não se deverá aplicar 
a situações em que o consumidor esteja 
exposto a anúncios com o intuito 
exclusivo de aceder a conteúdos digitais.

(14) Relativamente aos conteúdos 
digitais fornecidos não por um preço, mas 
sim por uma contrapartida que não 
dinheiro, a presente diretiva deve aplicar-se 
igualmente aos contratos em que o 
consumidor forneça dados pessoais, ou 
quaisquer outro dados, suscetíveis de 
serem utilizados, de forma direta ou 
indireta, pelo fornecedor. A diretiva deve 
também aplicar-se aos contratos em que o 
consumidor autoriza o acesso aos seus 
dados pessoais e o tratamento dos mesmos 
pelo fornecedor. A presente diretiva não é 
aplicável às situações em que o fornecedor 
recolhe dados que são exclusivamente por 
ele utilizados para que os conteúdos 
digitais, incluindo as atualizações de 
programas informáticos, funcionem em 
conformidade com o contrato, por 
exemplo, a localização geográfica, sempre 
que necessário para que uma aplicação de 
telemóvel funcione eficazmente, ou 
unicamente com vista a satisfazer os 
requisitos legais, por exemplo, se o registo 
do consumidor for exigido, para fins de 
segurança e de identificação, pela 
legislação aplicável.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os conteúdos digitais são 
extremamente importantes no contexto da 
Internet das Coisas. Contudo, é oportuno 
abordar separadamente questões 
específicas em matéria de 
responsabilidade relativa à Internet das 
Coisas, inclusivamente a responsabilidade 
no âmbito de contratos de dados e de 
máquina a máquina.

Suprimido

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os contratos podem incluir termos 
e condições gerais do fornecedor que 
precisam de ser aceites pelo consumidor. 
Para alguns conteúdos digitais, os 
fornecedores descrevem muitas vezes o 
serviço e metas mensuráveis do serviço 
num acordo de nível de serviço. Estes 
acordos de nível de serviço são geralmente 
anexados ao contrato principal e 
constituem um componente importante da 
relação contratual entre o fornecedor e o 
consumidor. Devem ser abrangidos pela 
definição de contrato nos termos da 
presente diretiva, devendo, portanto, 
cumprir as regras nela previstas.

(18) Os contratos podem incluir termos 
e condições gerais do fornecedor que 
precisam de ser aceites pelo consumidor. 
Para alguns conteúdos digitais, os 
fornecedores descrevem muitas vezes o 
serviço e metas mensuráveis do serviço 
num acordo de nível de serviço. Estes 
acordos de nível de serviço são geralmente 
anexados ao contrato principal e 
constituem um componente importante da 
relação contratual entre o fornecedor e o 
consumidor. Devem ser abrangidos pela 
definição de contrato nos termos da 
presente diretiva, devendo, portanto, 
cumprir as regras nela previstas. Nos casos 
em que a autorização para o tratamento 
de dados pessoais seja dada como 
contrapartida não pecuniária, o contrato 
deve conter as informações sobre o 
tratamento previsto no 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, 
fazendo uma distinção clara 
relativamente às outras partes do 
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contrato. Além disso, os principais 
elementos do tratamento de dados 
pessoais deverão ser ilustrados por ícones 
facilmente compreensíveis.

_________________________________

1 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 (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais é regida pela Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1 e pela Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho2 que 
são plenamente aplicáveis no contexto dos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais. As referidas diretivas já 
constituem um quadro jurídico em matéria 
de dados pessoais na União. A aplicação e 
execução da presente diretiva devem ser 
efetuadas em total conformidade com esse 
quadro jurídico. 

(22) A realização das atividades 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva implica o tratamento de 
dados pessoais. A diretiva não prejudica 
as disposições do direito da União 
aplicáveis ao tratamento de dados 
pessoais na União Europeia, em 
particular o Regulamento (UE) 2016/679
e a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2, que regem o 
tratamento de dados pessoais efetuado nos 
Estados-Membros sob a supervisão das 
respetivas autoridades competentes, 
nomeadamente as autoridades públicas 
independentes designadas pelos Estados-
Membros. Esses atos jurídicos já 
constituem um quadro jurídico em matéria 
de dados pessoais na União e são 
plenamente aplicáveis no contexto dos 
contratos de fornecimento de conteúdos 
digitais. A aplicação e execução da 
presente diretiva devem ser efetuadas em 
total conformidade com esse quadro 
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jurídico. 

__________ __________

1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50 [a 
substituir pelo regulamento geral de 
proteção de dados, uma vez adotado].

2 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47. 2 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.

Justificação

É importante assegurar que o tratamento de dados pessoais levado a cabo para efeitos do 
fornecimento de conteúdos digitais esteja em plena conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados, incluindo o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados, que é de natureza horizontal. 

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Nos casos em que o contrato não 
estipula parâmetros de referência 
suficientemente claros e abrangentes de 
forma a determinar a conformidade dos 
conteúdos digitais com o contrato, é 
necessário estabelecer critérios de 
conformidade objetivos para assegurar que 
os consumidores não ficam privados dos 
seus direitos. Em tais casos, a 
conformidade com o contrato deve ser 
verificada tendo em conta a finalidade para 
a qual conteúdos digitais com a mesma 
descrição seriam utilizados normalmente.

(25) Nos casos em que o contrato não 
estipula parâmetros de referência 
suficientemente claros e abrangentes, 
adaptados ao consumidor a que se 
destina, de forma a determinar a 
conformidade dos conteúdos digitais com o 
contrato, é necessário estabelecer critérios 
de conformidade para assegurar que os 
consumidores compreendem 
suficientemente os seus direitos e não 
ficam privados deles. Em tais casos, a 
conformidade com o contrato deve ser 
verificada, tendo em conta a finalidade 
para a qual conteúdos digitais com a 
mesma descrição seriam utilizados 
normalmente, bem como com as normas 
técnicas disponíveis e as expetativas 
razoáveis dos consumidores.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Embora os serviços e as tecnologias 
assentes em dados tragam benefícios 
significativos, também criam algumas 
vulnerabilidades. Tal como reconhecido 
pela Estratégia do Mercado Único Digital, 
é essencial um elevado nível de segurança 
das redes e da informação em toda a União 
Europeia para assegurar o cumprimento 
dos direitos fundamentais, como o direito à 
privacidade e aos dados pessoais, para 
aumentar a confiança do utilizador e 
reforçar a sua confiança na economia 
digital. À medida que os programas 
informáticos se tornam generalizados, 
qualidades como a fiabilidade, segurança e 
adaptabilidade à evolução das necessidades 
estão também a tornar-se uma preocupação 
central. Por conseguinte, é cada vez mais 
importante que os serviços e as tecnologias 
assentes em dados assegurem que tais 
qualidades são garantidas, na medida em 
que sejam proporcionais ao papel e 
função desempenhados por essas 
tecnologias. Em especial, a qualidade em 
termos de segurança e de fiabilidade está a 
tornar-se numa preocupação importante 
para os serviços inovadores e combinados 
que dependem da interligação de diversos 
sistemas em diversos domínios.

(27) Embora os serviços e as tecnologias 
assentes em dados tragam benefícios 
significativos, também criam algumas 
vulnerabilidades. Tal como reconhecido 
pela Estratégia do Mercado Único Digital, 
é essencial um elevado nível de segurança 
das redes e da informação em toda a União 
Europeia para assegurar o cumprimento 
dos direitos fundamentais, como o direito à 
proteção da privacidade em linha e dos
dados pessoais, para aumentar a confiança 
do utilizador e reforçar a sua confiança na 
economia digital. À medida que os 
programas informáticos se tornam 
generalizados, qualidades como a 
fiabilidade, segurança e adaptabilidade à 
evolução das necessidades estão também a 
tornar-se uma preocupação central. Por 
conseguinte, é cada vez mais importante 
que os serviços e as tecnologias assentes 
em dados assegurem que tais qualidades 
sejam garantidas tanto quanto possível. 
Em especial, a qualidade em termos de 
segurança e de fiabilidade está a tornar-se 
numa preocupação importante para os 
serviços inovadores e combinados que 
dependem da interligação de diversos 
sistemas em diversos domínios.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Numa segunda fase, o consumidor 
deve ter direito a um preço reduzido ou à 
rescisão do contrato. O direito de um 
consumidor a rescindir um contrato deve 
ser limitado aos casos em que, por 
exemplo, é impossível repor os conteúdos 
em conformidade e a não conformidade 
prejudica as características principais de 

(37) Numa segunda fase, o consumidor 
deve ter direito a um preço reduzido ou à 
rescisão do contrato. O direito de um 
consumidor a rescindir um contrato deve 
ser limitado aos casos em que, por 
exemplo, é impossível repor os conteúdos 
em conformidade e a não conformidade 
prejudica as características principais de 
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desempenho dos conteúdos digitais. 
Quando o consumidor rescindir o contrato, 
o fornecedor deverá devolver o montante 
pago pelo consumidor ou, quando os 
conteúdos digitais forem fornecidos não 
por um preço mas sim em troca de acesso a 
dados fornecidos pelo consumidor, o 
fornecedor deverá abster-se de utilizá-los, 
transferi-los ou dar acesso a terceiros após 
a rescisão do contrato. O cumprimento da 
obrigação de se abster de utilizar os dados 
significa que, nos casos em que a 
contrapartida consiste em dados pessoais, o 
fornecedor toma todas as medidas ao seu 
alcance a fim de cumprir as regras de 
proteção de dados, nomeadamente através 
da eliminação dos mesmos ou tornando-os 
anónimos, de modo a que o consumidor
não possa ser identificado por quaisquer 
meios suscetíveis de serem razoavelmente 
utilizados pelo fornecedor ou por qualquer 
outra pessoa. Sem prejuízo das obrigações 
do responsável pelo tratamento dos dados 
ao abrigo da Diretiva 95/46/CE, o 
fornecedor não deve ser obrigado a efetuar 
mais procedimentos em relação aos dados 
legalmente fornecidos pelo fornecedor a 
terceiros ao longo da vigência do contrato 
relativo ao fornecimento de conteúdos 
digitais.

desempenho dos conteúdos digitais. 
Quando o consumidor rescindir o contrato, 
o fornecedor deverá devolver o montante 
pago pelo consumidor ou, quando os 
conteúdos digitais forem fornecidos não 
por um preço mas sim em troca de acesso a 
dados fornecidos pelo consumidor 
enquanto contrapartida pelo conteúdo 
digital fornecido ou pelo dados produzidos 
pelo consumidor durante o período de 
vigência do contrato, o fornecedor deverá 
abster-se de utilizá-los, transferi-los ou dar 
acesso a terceiros após a rescisão do
contrato. O cumprimento da obrigação de 
se abster de utilizar os dados significa que, 
nos casos em que a contrapartida consiste 
em dados pessoais, o fornecedor toma 
todas as medidas ao seu alcance a fim de 
cumprir as regras de proteção de dados, 
nomeadamente através da eliminação dos 
mesmos ou tornando-os anónimos, de 
modo a que o consumidor não possa ser 
identificado por quaisquer meios 
suscetíveis de serem razoavelmente 
utilizados pelo fornecedor ou por qualquer 
outra pessoa. Se forem utilizadas técnicas
de proteção dos dados pessoais pelos 
fornecedores, como a pseudonimização, 
conforme previsto no 
Regulamento (UE) 2016/679, o 
fornecedor deve abster-se de utilizar estes 
dados apenas após um pedido apresentado 
pelo consumidor. Sem prejuízo das 
obrigações do responsável pelo tratamento 
dos dados ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2016/679, o fornecedor 
não deve ser obrigado a efetuar mais 
procedimentos em relação aos dados 
legalmente fornecidos pelo fornecedor a 
terceiros ao longo da vigência do contrato 
relativo ao fornecimento de conteúdos 
digitais.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) Após a rescisão, o fornecedor deve 
também abster-se de utilizar os conteúdos 
gerados pelo consumidor. Porém, nos 
casos em que foram gerados conteúdos por 
mais do que um consumidor, o fornecedor 
tem direito a continuar a utilizar os 
conteúdos gerados pelo consumidor 
quando os outros consumidores fazem uso 
deles.

(38) Após a rescisão, o fornecedor deve 
também abster-se de utilizar os conteúdos 
produzidos pelo consumidor. Porém, nos 
casos em que foram produzidos conteúdos 
por mais do que um consumidor, o 
fornecedor tem direito a continuar a utilizar 
os conteúdos produzidos pelo consumidor 
quando os outros consumidores fazem uso 
deles.

Alteração 12

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, na sequência de 
um pedido apresentado pelo consumidor,
deve permitir ao consumidor 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.

Alteração 13

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 

(44) O princípio da responsabilidade do 
fornecedor por danos é um elemento
fundamental dos contratos relativos ao 
fornecimento de conteúdos digitais. De 
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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 caso os conteúdos digitais tivessem 
sido devidamente fornecidos e estivessem 
em conformidade com o contrato.

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 por 
danos causados por conteúdos digitais que 
não estão em conformidade com o 
contrato. Por conseguinte, os consumidores 
devem ter direito a compensação pelos 
danos que lhes tenham sido 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 
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. Deveria 
ser possível que os Estados-Membros, ao 
estabelecerem regras a este respeito, 
previssem uma redução ou um maior 
grau de responsabilidade 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.

Justificação

A proposta limita a responsabilidade do fornecedor apenas aos danos causados ao 
equipamento e aos programas informáticos do consumidor. Isto constitui uma limitação 
excessiva, pois pode haver casos em que o consumidor sofra graves prejuízos económicos ou 
imateriais, independentemente de qualquer dano no seu ambiente digital. Além disso, a fim de 
incentivar um maior sentido de responsabilidade e de responsabilização entre os 
fornecedores, os Estados-Membros deveriam ser autorizados, ao estabelecerem regras 
pormenorizadas em matéria de danos, a diferenciarem entre aqueles fornecedores que 
fizeram tudo o que estava ao seu alcance para limitar a possibilidade de dano e aqueles que 
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não o fizeram.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, nos 
artigos 16.º, 38.º e 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,

(55) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, nos 
artigos 7.º, 8.º, 16.º, 38.º e 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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, incluindo ficheiros de 
vídeo e áudio, aplicações, jogos digitais e 
qualquer outro tipo de programas 
informáticos,

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Dados pessoais», os dados 
pessoais definidos no artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) 2016/679;
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 por danos 
materiais e não materiais;

Justificação

A proposta limita a responsabilidade do fornecedor apenas aos danos causados ao 
equipamento e aos programas informáticos do consumidor. Isto constitui uma limitação 
excessiva, pois pode haver casos em que o consumidor sofra graves prejuízos económicos ou 
imateriais, independentemente de qualquer dano no seu ambiente digital (por exemplo, se o 
programa informático contiver um erro que permita aos piratas informáticos ter acesso a um 
computador e usurpar a respetiva identidade). O novo Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados contém também uma disposição similar.

Alteração 18

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 os conteúdos digitais ou um 
serviço digital ao consumidor ou se 
compromete a fazê-lo e, em contrapartida, 
é pago um preço ou o consumidor fornece 
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) 2016/679. O contrato 
deve indicar expressamente quais os 
dados pessoais a facultar em troca dos 
conteúdos fornecidos.
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Alteração 19

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 
quando os dados pessoais ou outros dados 
disponibilizados pelo consumidor são 
exclusivamente utilizados pelo fornecedor 
para fornecer os conteúdos digitais ou 
para cumprir requisitos legais, e o 
fornecedor não trate esses dados para 
outros fins. 

Alteração 20

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, as 
disposições desse outro instrumento da 
União têm precedência sobre a presente 
diretiva.
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Alteração 21

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.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Sempre que, no contexto do 
fornecimento de conteúdos digitais no 
âmbito da presente diretiva, se aplique o 
direito de um Estado-Membro que não 
seja aquele onde o consumidor tem a sua 
residência permanente, o fornecedor 
informa devidamente o consumidor antes 
da celebração do contrato.

Alteração 23

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

2. O fornecedor fornece os conteúdos 
digitais imediatamente após a celebração 
do contrato, salvo acordo em contrário das 
partes, e sem prejuízo do disposto no 
artigo 16.º, alínea m), da
Diretiva 2011/83/UE. Considera-se que o 
fornecimento ocorre quando os conteúdos 
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terceiro escolhido pelo consumidor, 
consoante o que ocorrer primeiro.

digitais são fornecidos ao consumidor ou, 
nas situações em que se aplica o n.º 1, 
alínea b), do presente artigo ao terceiro 
escolhido pelo consumidor, consoante o 
que ocorrer primeiro.

_________________

Alteração 24

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. O contrato inclui todas as 
características relevantes para a avaliação 
da conformidade dos conteúdos digitais, 
bem como todas as informações 
pertinentes sobre o tratamento de dados 
pessoais, em conformidade com a 
obrigação prevista no 
Regulamento (UE) 2016/679. A fim de 
garantir a conformidade com o contrato, os 
conteúdos digitais devem, se for caso 
disso:

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Ser atualizados, tal como estipulado 
no contrato.

(d) Ser atualizados, tal como estipulado 
no contrato, ou, conforme necessário, 
para garantir as características previstas 
nas alíneas a) e b), em especial a 
continuidade e a segurança.
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Alteração 26

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. Para além de cumprir quaisquer 
requisitos de conformidade previstos no 
contrato nos termos do n.º 1, os conteúdos 
digitais devem ser adequados à finalidade 
para a qual conteúdos digitais com a 
mesma descrição seriam, normalmente, 
utilizados e possuir as características, 
incluindo a sua funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
de desempenho como a acessibilidade, 
continuidade e segurança, que os 
consumidores podem razoavelmente 
esperar, tomando em consideração:

Alteração 27

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) Se o conteúdo digital é fornecido 
em troca de um preço ou outra 
contrapartida que não dinheiro, 
nomeadamente mediante o fornecimento 
de dados pessoais ou de outros dados nos 
termos do artigo 3.º, n.º 1;

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) As expetativas legítimas dos 
consumidores;
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Justificação

A proposta prevê que os conteúdos digitais devem estar em conformidade com o estipulado 
no contrato e que, apenas na eventualidade de nele nada ter sido estipulado, poderiam ser 
utilizados critérios mais objetivos (como normas técnicas ou códigos de conduta), para 
avaliar essa conformidade No entanto, os produtos de conteúdo digital são, muitas vezes, tão 
complexos que não se pode esperar que o consumidor compreenda na íntegra as condições 
do contrato e tome uma decisão informada. Seria, por conseguinte, aconselhável utilizar com 
mais frequência critérios como as normas técnicas ou as expetativas legítimas para verificar 
a conformidade.

Alteração 29

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

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As boas práticas existentes 
relativas à segurança dos sistemas de 
informação e do contexto digital;

Alteração 31

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 

3. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais são fornecidos 
por um determinado período, os conteúdos 
digitais – inclusive, sempre que 
necessário, as atualizações de segurança 
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a duração desse período. facultadas pelo fornecedor –devem estar 
em conformidade com o contrato durante 
toda a duração desse período.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para garantir a conformidade com 
o contrato, os conteúdos ou os serviços 
digitais devem respeitar os princípios da 
«privacidade desde a conceção» e da 
«privacidade por defeito» estabelecidos no 
artigo 25.º do Regulamento (UE) 
2016/679.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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. Quando o 
fornecedor solicitar o acesso a 
informações e comunicações de índole 
pessoal ou privada, o consumidor não é 
obrigado a cooperar.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Falta de conformidade no momento 
em que os conteúdos digitais são 
fornecidos; e

(b) Falta de conformidade no momento 
em que os conteúdos digitais são 
fornecidos;

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As lacunas em matéria de 
segurança que sejam ou possam 
razoavelmente ser do conhecimento do 
fornecedor de acordo com as boas 
práticas no que diz respeito à segurança 
dos sistemas de informação e do contexto 
digital; e

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O fornecedor deve repor os 
conteúdos digitais em conformidade com o 
contrato nos termos do n.º 1, num prazo 
razoável desde o momento em que tenha 
sido informado pelo consumidor acerca da 
falta de conformidade com o contrato e 
sem grave inconveniente para este último, 
tendo em conta a natureza dos conteúdos 
digitais e a finalidade destinada aos 
mesmos pelo consumidor.

2. O fornecedor deve repor os 
conteúdos digitais em conformidade com o 
contrato nos termos do n.º 1 sem atraso 
indevido, desde o momento em que tenha 
sido informado pelo consumidor acerca da 
falta de conformidade com o contrato e 
sem grave inconveniente para este último, 
tendo em conta a natureza dos conteúdos 
digitais e a finalidade destinada aos 
mesmos pelo consumidor.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
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5. O consumidor pode rescindir o 
contrato apenas se a falta de conformidade 
com o mesmo afetar a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
principais de desempenho dos conteúdos 
digitais tais como a sua acessibilidade,
continuidade e segurança, sempre que 
exigido pelo artigo 6.º, n.os 1 e 2. O ónus 
da prova recai sobre o fornecedor 
relativamente ao facto de a falta de 
conformidade com o contrato não 
prejudicar a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
principais de desempenho dos conteúdos 
digitais.

5. Sem prejuízo de outros motivos de 
ordem jurídica para a rescisão do 
contrato, o consumidor pode rescindir o 
contrato se a falta de conformidade com o 
mesmo afetar a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
principais de desempenho dos conteúdos 
digitais tais como a sua acessibilidade, 
continuidade e segurança, sempre que 
exigido pelo artigo 6.º, n.os 1 e 2. O ónus da 
prova recai sobre o fornecedor 
relativamente ao facto de a falta de 
conformidade com o contrato não 
prejudicar a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
principais de desempenho dos conteúdos 
digitais.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O fornecedor deve tomar todas as 
medidas ao seu alcance a fim de se abster 
de utilizar outra contrapartida que não 
dinheiro fornecida pelo consumidor em 
troca dos conteúdos digitais e quaisquer 
outros dados recolhidos pelo fornecedor 
em relação ao fornecimento de conteúdos 
digitais, incluindo qualquer conteúdo 
fornecido pelo consumidor, com a exceção 
dos conteúdos que foram gerados em 
conjunto pelo consumidor e outros que 
continuem a fazer uso dos mesmos;

(b) O fornecedor deve abster-se de 
utilizar os dados pessoais ou quaisquer 
outros dados disponibilizados pelo 
consumidor em vez do pagamento de uma 
prestação pecuniária em troca dos 
conteúdos digitais e quaisquer outros dados 
recolhidos pelo fornecedor em relação ao 
fornecimento de conteúdos digitais, 
incluindo qualquer conteúdo fornecido 
pelo consumidor, com a exceção dos 
conteúdos que foram produzidos em 
conjunto pelo consumidor e outros que 
continuem a fazer uso dos mesmos; O 
fornecedor abster-se-á de tratar dados 
pessoais com o único propósito de 
permitir que outros dados e conteúdos de 
caráter não pessoal sejam associados ao 
consumidor, no intuito de permitir ao 
consumidor a recuperação destes dados e 
conteúdos nos termos da alínea c). O 
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fornecedor deve cumprir as obrigações 
aplicáveis nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O fornecedor deve fornecer ao
consumidor os meios técnicos para 
recuperar a totalidade dos conteúdos 
fornecidos pelo consumidor e quaisquer 
outros dados produzidos ou gerados
através da utilização, pelo consumidor, dos 
conteúdos digitais, na medida em que estes 
dados tenham sido conservados pelo 
fornecedor. O consumidor tem direito a 
recuperar o conteúdo, a título gratuito, sem 
grave inconveniente, num prazo razoável e 
num formato de dados geralmente 
utilizado;

(c) O fornecedor deve, a pedido do
consumidor, fornecer-lhe os meios 
técnicos para recuperar a totalidade dos 
conteúdos fornecidos pelo consumidor e 
quaisquer outros dados produzidos através 
da utilização, pelo consumidor, dos 
conteúdos digitais na medida em que estes 
dados tenham sido conservados pelo 
fornecedor. O consumidor tem direito a 
recuperar o conteúdo a título gratuito, sem 
inconveniente, num prazo razoável e num 
formato de dados estruturado, geralmente 
utilizado e compatível com a leitura por 
máquina, bem como a transmitir esses 
conteúdos a outro fornecedor sem que o 
fornecedor inicial levante entraves;

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fornecedor é responsável perante 
o consumidor por quaisquer prejuízos 
económicos causados ao ambiente digital 
do consumidor por uma falta de 
conformidade com o contrato ou pelo não 
fornecimento dos conteúdos digitais. A 
indemnização deve repor o consumidor, 
tanto quanto possível, na posição em que 
estaria caso os conteúdos digitais tivessem 
sido devidamente fornecidos e estivessem 

1. O fornecedor é responsável perante 
o consumidor por quaisquer prejuízos 
económicos causados ao consumidor por 
uma falta de conformidade com o contrato 
ou pelo não fornecimento dos conteúdos 
digitais. A indemnização deve repor o 
consumidor, tanto quanto possível, na 
posição em que estaria caso os conteúdos 
digitais tivessem sido devidamente 
fornecidos e estivessem em conformidade 
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em conformidade com o contrato. com o contrato.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer normas de execução para o 
exercício do direito a indemnização.

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer normas de execução para o 
exercício do direito a indemnização. Ao 
estabelecerem essas regras, os 
Estados-Membros podem prever uma 
responsabilidade reduzida ou acrescida 
por danos, com base em critérios 
objetivos, de molde a avaliar os esforços 
envidados pelo fornecedor para evitar a 
não-conformidade dos conteúdos digitais 
e a ocorrência do dano, nomeadamente as 
boas práticas no domínio da segurança ou 
da tecnologia de ponta.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais devem ser
fornecidos ao longo do período previsto no 
contrato, o fornecedor pode alterar a 
funcionalidade, interoperabilidade e outras 
características principais de desempenho 
dos conteúdos digitais tais como a sua 
acessibilidade, continuidade e segurança, 
na medida em que sejam suscetíveis de 
afetar negativamente o acesso ou 
utilização dos conteúdos digitais por parte 
do consumidor, apenas se:

1. Sempre que o contrato estabelecer 
que os conteúdos digitais são fornecidos ao 
longo do período previsto no contrato, o 
fornecedor pode alterar a funcionalidade, 
interoperabilidade e outras características 
principais de desempenho dos conteúdos 
digitais tais como a sua acessibilidade e 
continuidade, apenas se:

Alteração 43

Proposta de diretiva
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Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Tal alteração for necessária para a 
segurança do conteúdo, em conformidade 
com as melhores práticas;

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) O consumidor for notificado com 
antecedência razoável acerca da alteração 
mediante um aviso explícito num suporte 
duradouro;

(b) O consumidor for notificado com 
antecedência razoável acerca da alteração 
mediante um aviso explícito;

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Após a rescisão do contrato em 
conformidade com a alínea c), forem 
facultados ao consumidor meios técnicos 
para recuperar a totalidade dos conteúdos 
fornecidos em conformidade com o artigo 
13.º, n.º 2, alínea c).

(d) Após a rescisão do contrato em 
conformidade com a alínea c), forem 
facultados ao consumidor meios técnicos 
para recuperar a totalidade dos conteúdos 
fornecidos em conformidade com o artigo 
13.º, n.º 2, alínea c) ou com o artigo 16.º, 
n.º 4, alínea b).

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O fornecedor deve tomar todas as 
medidas ao seu alcance, a fim de se abster 

(a) O fornecedor deve abster-se de 
utilizar os dados pessoais ou quaisquer 
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de utilizar a contrapartida que não 
dinheiro fornecida pelo consumidor em 
troca dos conteúdos digitais e quaisquer 
outros dados recolhidos pelo fornecedor 
em relação ao fornecimento de conteúdos 
digitais, incluindo qualquer conteúdo 
fornecido pelo consumidor;

outros dados disponibilizados pelo 
consumidor em vez do pagamento de uma 
prestação pecuniária em troca dos 
conteúdos digitais e quaisquer outros dados 
recolhidos pelo fornecedor em relação ao 
fornecimento de conteúdos digitais, 
incluindo qualquer conteúdo fornecido 
pelo consumidor, com a exceção dos 
conteúdos que foram produzidos em 
conjunto pelo consumidor e outros que 
continuem a fazer uso dos mesmos; O 
fornecedor abster-se-á de tratar dados 
pessoais com o único propósito de 
permitir que outros dados e conteúdos de 
caráter não pessoal sejam associados ao 
consumidor, no intuito de permitir ao 
consumidor a recuperação destes dados e 
conteúdos nos termos da alínea b). O 
fornecedor deve cumprir as obrigações 
aplicáveis nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679;

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O fornecedor deve fornecer ao
consumidor os meios técnicos para 
recuperar a totalidade dos conteúdos 
fornecidos pelo consumidor e quaisquer 
outros dados produzidos ou gerados 
através da utilização dos conteúdos digitais
pelo consumidor, na medida em que estes 
dados tenham sido conservados pelo 
fornecedor. O consumidor tem direito a 
recuperar o conteúdo sem grave 
inconveniente, num prazo razoável e num 
formato de dados geralmente utilizado; e

(b) O fornecedor deve, a pedido do
consumidor, fornecer-lhe os meios 
técnicos para recuperar a totalidade dos 
conteúdos disponibilizados pelo 
consumidor e quaisquer outros dados 
produzidos através da utilização, pelo 
consumidor, dos conteúdos digitais na 
medida em que estes dados tenham sido 
conservados pelo fornecedor. O 
consumidor tem direito a recuperar o 
conteúdo e os dados sem grave 
inconveniente, num prazo razoável e num 
formato de dados estruturado, geralmente 
utilizado e compatível com a leitura por 
máquina, bem como a transmitir esses 
conteúdos a outro fornecedor sem que 
sejam levantados entraves pelo fornecedor 
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inicial; e

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de meios adequados e eficazes
para garantir o cumprimento do disposto na 
presente diretiva.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de meios eficazes e dissuasores
para garantir o cumprimento do disposto na 
presente diretiva.

Justificação

Uma efetiva aplicação destes novos direitos dos consumidores só terá lugar se forem 
implementadas pelos Estados-Membros sanções realmente eficazes e dissuasoras, atendendo 
igualmente às importantes vantagens comerciais que os fornecedores de conteúdos digitais 
poderiam retirar, se aumentassem de forma agressiva a sua quota de mercado em detrimento 
dos direitos dos consumidores.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Organizações que desenvolvem 
atividades no domínio da proteção dos 
direitos e das liberdades dos titulares de 
dados no que respeita à proteção dos seus 
dados pessoais.

Justificação

Alteração baseada no artigo 80.º do RGPD.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A

Proteção de dados

O tratamento de dados pessoais efetuado 
no contexto das atividades levadas a cabo 
nos termos da presente diretiva deve 
cumprir o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 e na Diretiva 2002/58/CE.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, o mais tardar, [data 
correspondente a cinco anos após a data de 
entrada em vigor]. O relatório deve 
examinar, nomeadamente, a harmonização 
das regras aplicáveis aos contratos de 
fornecimento de conteúdos digitais em 
troca de contrapartidas não abrangidas pela 
presente diretiva, em especial, em troca de 
publicidade ou recolha indireta de dados.

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, o mais tardar, [data 
correspondente a três anos após a data de 
entrada em vigor]. O relatório deve 
examinar, nomeadamente, a interação e a 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679, bem como a harmonização das 
regras aplicáveis aos contratos de 
fornecimento de conteúdos digitais em 
troca de contrapartidas não abrangidas pela 
presente diretiva, em especial, em troca de 
publicidade ou recolha indireta de dados.
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