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14.1.2022 A9-0356/458

Alteração 458
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 50-A (novo)

Text proposed by the Commission Alteração

(50-A) Tendo em conta a necessidade de 
aplicação efetiva de regras específicas, 
mormente locais, que regulem o 
arrendamento de férias de curta duração 
para garantir o interesse público de 
acesso a habitação a preços acessíveis e 
combater a escassez de habitação a longo 
prazo, as plataformas em linha devem 
verificar as bases de dados 
disponibilizadas pelas autoridades 
competentes e publicar os números de 
registo dos arrendamentos de férias de 
curta duração, sempre que tal seja exigido 
pela legislação da União ou nacional, 
independentemente de as pessoas 
singulares ou coletivas que alugam os 
arrendamentos de férias de curta duração 
serem consideradas comerciantes na 
aceção do presente regulamento.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/459

Alteração 459
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O nome e um endereço de correio 
eletrónico do cidadão ou entidade que 
apresenta a notificação, exceto no caso de 
informações que se considere implicarem 
um dos crimes referidos nos artigos 3.º a 
7.º da Diretiva 2011/93/UE;

Suprimido

Or. en

Justificação

É crucial evitar quaisquer barreiras ou efeitos dissuasores de potenciais notificações de 
conteúdo ilegal. Ao notificar os crimes mais graves, em particular, os notificantes poderiam 
ser dissuadidos ao serem questionados sobre o seu nome e endereço.

Por conseguinte, as pessoas devem ter o direito de notificar a coberto do anonimato, o que é 
particularmente importante para vítimas e membros de grupos minoritários ou vulneráveis.  
Por fim, a opção de indicar ou não os dados de contacto já está prevista no texto, no agora 
algo contraditório Artigo 14.º - n.º 4.
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14.1.2022 A9-0356/460

Alteração 460
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 5.º do presente regulamento e da 
obrigação de dar seguimento às 
notificações sem demora injustificada, o 
prestador de serviços intermediários deve 
também notificar o destinatário do serviço 
que prestou as informações, caso existam 
dados de contacto, dando-lhe a 
oportunidade de responder num prazo 
razoável antes de tomar medidas contra o 
conteúdo notificado.

Or. en

Justificação

IMCO INL (P9_TA(2020)0272) RSD: Melhorar o funcionamento do Mercado Único, n.º 53: 
«exorta a Comissão a assegurar o acesso a mecanismos de contranotificação e reclamação 
transparentes, eficazes, justos e rápidos, bem como a mecanismos de resolução extrajudicial 
de litígios» e secção N&A: «–Prever informação e vias de recurso para contestar a decisão 
através de uma contranotificação». De acordo com a jurisprudência do TEDH, qualquer lei 
que permita medidas de bloqueio específicas deve conter a obrigação de notificar e informar 
proactivamente aqueles que possam ser diretamente afetados (TEDH, Kharitonov v Rússia, 
Requerimento n.º 10795/14, ponto 44; TEDH, e outros.
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14.1.2022 A9-0356/461

Alteração 461
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção não se aplica às 
plataformas em linha que sejam 
consideradas micro ou pequenas empresas 
na aceção do anexo da Recomendação 
2003/361/CE.

A presente secção aplica-se, sem exceção, 
às plataformas em linha comerciais, a não 
ser que sejam consideradas micro ou 
pequenas empresas na aceção do anexo da 
Recomendação 2003/361/CE e que não 
sejam consideradas plataformas em linha 
de muito grande dimensão nos termos do 
artigo 25.º do presente regulamento, ou 
que sejam um serviço sem fins lucrativos 
com menos de 100 000 utilizadores ativos 
por mês.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/462

Alteração 462
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente secção não se aplica às 
plataformas em linha que sejam 
repositórios educativos ou científicos sem 
fins lucrativos, arquivos digitais sem fins 
lucrativos e bibliotecas digitais sem fins 
lucrativos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/463

Alteração 463
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Transparência para um consumo 

sustentável
As plataformas em linha que permitem 
que os consumidores celebrem contratos à 
distância com comerciantes devem dar 
aos consumidores informações claras e 
inequívocas em tempo real sobre o 
impacto ambiental dos seus produtos e 
serviços, como a utilização de métodos de 
entrega sustentáveis e eficientes, a 
utilização de embalagens ecológicas e 
sustentáveis e os custos ambientais de 
devolver os produtos em caso de 
retratação.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/464

Alteração 464
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Transparência do sistema de 

recomendação
1. Sempre que sejam recomendados 
conteúdos, as plataformas em linha 
devem definir, nos seus termos e 
condições, e através de um recurso em 
linha específico que tenha acesso direto e 
seja facilmente encontrado a partir da 
interface em linha da plataforma em 
linha, de forma clara, acessível e 
facilmente compreensível, os principais 
parâmetros utilizados nos seus sistemas de 
recomendação, bem como quaisquer 
opções que coloquem à disposição do 
destinatário do serviço para que este 
possa alterar ou influenciar esses 
parâmetros principais.
2. Os parâmetros principais referidos no 
n.º 1 devem incluir, pelo menos:
a) Os critérios utilizados pelo sistema em 
causa que, individual ou coletivamente, 
sejam mais significativos na determinação 
das recomendações;
b) A importância relativa desses 
parâmetros;
c) Os objetivos subjacentes à otimização 
do sistema em causa; e
d) Se aplicável, uma explicação da 
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influência que o comportamento dos 
destinatários dos serviços tem na forma 
como o sistema em causa produz os seus 
resultados.
A proteção dos segredos comerciais ou da 
propriedade intelectual não pode ser 
utilizada como justificação para a recusa 
de informação exigida ao abrigo do 
presente artigo.
3. Sempre que estejam disponíveis várias 
opções nos termos do n.º 1, as plataformas 
em linha devem disponibilizar uma 
funcionalidade clara e facilmente 
acessível na sua interface em linha que 
permita ao destinatário do serviço 
selecionar e alterar, em qualquer 
momento, a sua opção preferida para 
cada um dos sistemas de recomendação 
que determina a ordem relativa das 
informações que lhe são apresentadas.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/465

Alteração 465
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção aplica-se às 
plataformas em linha que prestam os seus 
serviços a um número médio mensal de 
destinatários ativos do serviço na União 
igual ou superior a 45 milhões, calculado 
de acordo com a metodologia estabelecida 
nos atos delegados referidos no n.º 3.

1. A presente secção aplica-se às 
plataformas em linha que prestam os seus 
serviços durante, pelo menos, quatro 
meses consecutivos a um número médio 
mensal de destinatários finais ativos do 
serviço na União igual ou superior a 
45 milhões, calculado de acordo com a 
metodologia estabelecida nos atos 
delegados referidos no n.º 3. Essa 
metodologia deve ter em conta quaisquer 
fatores técnicos que possam conduzir a 
uma contagem insuficiente ou excessiva 
significativa dos destinatários ativos 
mensais do serviço.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/466

Alteração 466
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Representantes legais de plataformas em 

linha de muito grande dimensão
Para além dos requisitos estabelecidos no 
artigo 11.º, as plataformas em linha de 
muito grande dimensão devem designar, 
por escrito, uma pessoa singular ou 
coletiva que atue como representante 
legal em todos os Estados-Membros em 
que a plataforma em linha de muito 
grande dimensão ofereça os seus serviços, 
de molde a permitir que os destinatários 
dos serviços comuniquem diretamente 
com ela, pelo menos numa das línguas 
oficiais desse Estado-Membro.

Or. en



AM\1247013PT.docx PE702.829v01-00

PT Unida na diversidade PT

14.1.2022 A9-0356/467

Alteração 467
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Riscos ambientais e sustentabilidade

Para além do Artigo 26.º, as plataformas 
em linha de muito grande dimensão 
identificarão, analisarão e avaliarão todo 
e qualquer risco sistémico decorrente de 
qualquer impacto ambiental, tal como o 
consumo de eletricidade e água, a 
produção do calor e as emissões de CO2 
relacionadas com a prestação do serviço e 
a infraestrutura técnica ou com a 
modificação do comportamento dos 
consumidores com impacto ambiental 
direto. Para além do artigo 27.º, as 
medidas de atenuação dos riscos incluirão 
também, sempre que aplicável, medidas 
específicas destinadas a reduzir o 
consumo de eletricidade e água, a 
produção de calor e as emissões de CO2 
relacionadas com a prestação do serviço e 
a infraestrutura técnica.

Or. en


