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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Concorda com a Comissão relativamente ao facto de a utilização de todo o potencial do 
mercado único em linha continuar a ser impedida sobretudo pela heterogeneidade 
legislativa e pela falta, ou mesmo pela ausência, de normas e práticas «interoperáveis»;

2. Considera que a Comissão deveria conferir maior relevo à apresentação de verdadeiras 
propostas legislativas por oposição aos inúmeros documentos quadro que enumeram 
medidas já esperadas e frequentemente adiadas por vários anos;

3. Sustenta que a plena harmonização das exceções e limitações aplicáveis aos direitos de 
autor constitui uma condição prévia para a realização do mercado único digital;

4. Entende que o regulamento recém-proposto sobre um direito europeu comum dos 
contratos de compra e venda, que pode ser acordado pelas Partes em alternativa às regras 
nacionais do direito da compra e venda, um potencial considerável para fazer face à 
fragmentação do mercado único e tornar mais acessíveis as transações comerciais via 
Internet para consumidores e para empresas, além de legalmente previsíveis;

5. Propõe que as obras e serviços culturais vendidos em linha, nomeadamente os livros 
digitais, beneficiem do mesmo tratamento preferencial que os produtos comparáveis em 
suporte tradicional, como os livros de bolso, e sejam, por conseguinte, sujeitos a uma taxa 
reduzida de IVA; considera, neste contexto, que a aplicação da taxa reduzida de IVA a 
publicações digitais poderia incentivar o desenvolvimento das ofertas legais e reforçar 
consideravelmente a atratividade das plataformas digitais;

6. Solicita à Comissão que, no interesse da não discriminação de bens e serviços de tipo 
particular, clarifique urgentemente que não intentará qualquer ação judicial contra os 
Estados-Membros que decidirem introduzir as mesmas taxas reduzidas de IVA para livros 
digitais e audiobooks suscetíveis de 'download' e para produtos comparáveis num suporte 
físico diferente, razão pela qual considera que a intenção da Comissão de apresentar uma 
proposta sobre esta matéria até ao final de 2013 é inadequada para alcançar uma resolução 
atempada desta questão;

7. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa a um quadro legal para a gestão 
coletiva dos direitos de autor e direitos conexos, a fim de melhor assegurar a 
responsabilidade, a transparência e a governação das sociedades de gestão coletiva de 
direitos coletivos, de estabelecer mecanismos eficazes de resolução de litígios e de 
clarificar e simplificar a concessão de licenças ; 

8. Considera ser essencial fornecer informações claras e compreensíveis aos utilizadores da 
Internet sobre a recolha de dados pessoais e respetiva finalidade, bem como o seu período 
de conservação, para o reforço dos seus direitos e, dessa forma, também da confiança na 
Internet; sublinha que, no quadro da revisão do acervo na área da proteção de dados, 
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devem ser garantidas a segurança e a clareza jurídicas, bem como assegurado um nível de 
proteção de dados muito elevado; congratula-se com o anúncio de uma estratégia comum 
europeia sobre o tema Computação em Nuvem (Cloud-Computing) para 2012 e espera 
aqui, em especial, o esclarecimento de questões sobre a jurisdição, proteção de dados e 
áreas de responsabilidade;

9. Insta a uma clarificação da obrigatoriedade de os fornecedores de serviços Internet, no 
quadro da recolha e/ou do tratamento de dados na UE, observarem a legislação relativa à 
proteção de dados da UE, à concorrência e à proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, bem como a Diretiva relativa ao comércio eletrónico1 e o pacote 
Telecomunicações2 independentemente do local de armazenamento e/ou processamento 
destes dados; considera que um nível mais elevado de transparência em matéria de 
identificação dos fornecedores de serviços Internet deveria desempenhar um papel fulcral 
na promoção da confiança dos consumidores e no fomento das práticas de excelência 
neste domínio, bem como servir de critério essencial para efeitos de criação de uma marca 
de confiança europeia;

10. Recorda que, nos temos do artigo 5.º da Diretiva 2000/31/CE, os prestadores de serviços 
em linha são obrigados a tornar a sua identidade claramente identificável e assinala que a 
observância desta obrigação contribui de forma decisiva para garantir a confiança dos 
consumidores no comércio eletrónico;

11.  Acolhe com interesse a proposta da Comissão sobre o reconhecimento mútuo da 
identificação e da autenticação eletrónicas e sobre assinaturas digitais;

12. Apoia vivamente a adoção de medidas tanto a nível nacional, como a nível europeu, para 
prevenir a contrafação e a pirataria de produtos na Internet;

13. Considera que uma resolução de litígios rápida e económica, particularmente no caso das 
transações em linha, constitui o principal pressuposto para a confiança do utilizador;  
saúda, assim, as propostas da Comissão sobre a resolução extrajudicial de litígios e a 
resolução em linha de litígios em matéria de consumo e a iniciativa legislativa anunciada 
sobre a resolução de conflitos entre empresas;

14. Considera como prioridade absoluta uma maior implantação de redes de banda larga e, em 
particular, a ligação das regiões rurais, isoladas e ultraperiféricas às redes de comunicação 
eletrónicas; insta, pois, a Comissão a verificar continuamente e a assegurar, eventualmente 
de forma reguladora, a neutralidade da rede, bem como a garantir que o acesso à 
infraestrutura da rede não seja dificultado ou impedido aos fornecedores de serviços 
Internet. 

                                               
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 (JO L 
178 de 17.7.2000, p. 1).
2 Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, (JO L 337 de 
18.12.2009, p.11) e Diretiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009 
(JO L 337 de 18.12.2009, p. 37).
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